CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ n° 10.760.260/0001-19
NIRE 35.300.367.596

Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 31 de janeiro de 2019
Data, hora e local: Aos 31 dias de janeiro de 2019, às 11:00 horas, por meio
de comunicação eletrônica, conforme previsto no artigo 17, parágrafo 7 º, do
Estatuto Social da Companhia.
Convocação: Realizada nos termos do Artigo 17, parágrafo 3º, do Estatuto
Social da Companhia.
Presença: Silvio José Genesini Júnior, Luiz Eduardo Falco Pires Correa, Henrique
Teixeira Alvares, Luis Otavio Saliba Furtado, Deli Koki Matsuo, Eduardo Cunha
Monnerat Solon de Pontes e Cristina Helena Zingaretti Junqueira.
Mesa: Presidente - Luiz Fernando Fogaça; Secretária – Letícia Gerard Tavares
Málaga.
Ordem do Dia: Em razão do exercício de opções de compra de ações no âmbito
do 5º Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aumentar o capital
social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, nos termos de seu
Estatuto Social, mediante a emissão de novas ações ordinárias.
Deliberação Tomada por Unanimidade: Após análise e discussão, os
membros presentes do Conselho de Administração da Companhia aprovaram,
por unanimidade:

(i)

O

exercício

de

opção

de

compra

de

ações

no

valor

de

R$ 62.283,66 (sessenta e dois mil, duzentos e oitenta e três reais
e sessenta e seis centavos), em moeda corrente nacional, mediante
a emissão de 5.000 (cinco mil) novas ações ordinárias nominativas
e

sem

valor

nominal

ao

preço

de

emissão

ajustado

de

R$ 12,456732041 por ação subscrita pelo Sr. Sergio Luis Ribeiro,
sendo o preço fixado com base no Contrato do 5º Plano de Outorga
de Opção de Compra de Ações;
(ii)

O

exercício

de

opção

de

compra

de

ações

no

valor

de

R$ 312.841,77 (trezentos e doze mil, oitocentos e quarenta e um
reais e setenta e sete centavos), em moeda corrente nacional,
mediante a emissão de 27.000 (vinte e sete mil) novas ações
ordinárias nominativas e sem valor nominal ao preço de emissão
ajustado de R$ 11,586732041 por ação subscrita pelo Sr. Ricardo
Pinheiro Paixão, sendo o preço fixado com base no Contrato do 5º
Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações;
(iii)

O

exercício

de

opção

de

compra

de

ações

no

valor

de

R$ 373.701,96 (trezentos e setenta e três mil, setecentos e um
reais e noventa e seis centavos), em moeda corrente nacional,
mediante a emissão de 30.000 (trinta mil) novas ações ordinárias
nominativas e sem valor nominal ao preço de emissão ajustado de
R$ 12,456732041 por ação subscrita pelo Sr. Claiton Armelin
Ferreira, sendo o preço fixado com base no Contrato do 5º Plano
de Outorga de Opção de Compra de Ações; e
(iv)

O

exercício

de

opção

de

compra

de

ações

no

valor

de

R$ 311.418,30 (trezentos e onze mil, quatrocentos e dezoito reais
e trinta centavos), em moeda corrente nacional, mediante a
emissão de 25.000 (vinte e cinco mil) novas ações ordinárias
nominativas e sem valor nominal ao preço de emissão ajustado de

R$ 12,456732041 por ação subscrita pelo Sr. Emerson Aparecido
Belan, sendo o preço fixado com base no Contrato do 5º Plano de
Outorga de Opção de Compra de Ações.
Em razão do exercício de opções de compra de ações acima, os conselheiros
autorizam, ainda, o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do
capital autorizado, no valor total de R$ 1.060.245,69 (um milhão e sessenta mil,
duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), em moeda
corrente nacional, mediante a emissão de 87.000 (oitenta e sete mil) novas ações
ordinárias nominativas e sem valor nominal.
As ações foram integralmente subscritas conforme os boletins de subscrição
assinados nesta data, que ficam arquivados na sede da Companhia, sendo que
tais ações proporcionam ao seu subscritor os mesmos direitos daquelas detidas
pelos demais acionistas da Companhia, podendo participar em igualdade de
condições com as ações atualmente existentes a todos os benefícios, inclusive
dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser aprovados pela
Companhia.
Em virtude do aumento de capital aprovado, com a exclusão do direito de
preferência dos demais acionistas da Companhia nos termos do Artigo 171, §3°
da Lei das S.A., o capital social da Companhia passa, neste ato, de
R$ 533.448.118,43 (quinhentos e trinta e três milhões, quatrocentos e quarenta
e oito mil, cento e dezoito reais e quarenta e três centavos)

para

R$ 534.508.364,12 (quinhentos e trinta e quatro milhões, quinhentos e oito
mil, trezentos e sessenta e quatro reais e doze centavos), representado por
146.598.872 (cento e quarenta e seis milhões, quinhentas e noventa e oito mil,
oitocentas e setenta e duas) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem
valor nominal.

Encerramento da Reunião. Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser
tratado, foi oferecida a palavra e, como ninguém se manifestou, foram

encerrados os trabalhos para lavratura da ata, a qual após lida e aprovada, foi
assinada por todos os Conselheiros presentes: Silvio José Genesini Júnior, Luiz
Eduardo Falco Pires Correa, Henrique Teixeira Alvares, Luis Otavio Saliba
Furtado, Deli Koki Matsuo, Eduardo Cunha Monnerat Solon de Pontes e Cristina
Helena Zingaretti Junqueira.
Local e Data: Santo André/SP, 31 de janeiro de 2019.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

_______________________________
Letícia Gerard Tavares Málaga
Secretária da Mesa

