CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF n.º 10.760.260/0001-19
NIRE 35.300.367.596
AVISO AOS ACIONISTAS
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., em continuidade ao fato
relevante divulgado em 25 de setembro de 2017, informa aos seus acionistas e ao mercado em
geral o quanto segue:
1.

Incorporação de ações. A assembleia geral extraordinária da Companhia, realizada em

segunda convocação em 23 de outubro de 2017, aprovou a incorporação de ações da Read
Serviços Turísticos S.A. (“Read”) e da Reserva Fácil Tecnologia S.A. (“Reserva”) pela
Companhia (“AGE”). Como resultado da incorporação de ações, a Read e a Reserva foram
convertidas em subsidiárias integrais da Companhia.
2.

Aumento de capital. Por força da incorporação de ações, o capital social da Companhia

foi aumentado dos atuais R$ 293.481.457,52 (duzentos e noventa e três milhões, quatrocentos
e oitenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), dividido
em 135.485.103 (cento e trinta e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, cento e três)
ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R$ 483.182.421,51
(quatrocentos e oitenta e três milhões, cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e vinte e um
reais e cinquenta e um centavos), dividido em 141.415.112 (cento e quarenta e um milhões,
quatrocentos e quinze mil, cento e doze) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal, um aumento, portanto no montante de R$ 189.700.963,99 (cento e oitenta e nove
milhões, setecentos mil, novecentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos),
mediante a emissão de 5.930.009 (cinco milhões, novecentos e trinta mil e nove) novas ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, pelo preço de emissão de
R$ 31,9899959662, fixado nos termos do artigo 170, § 1.º, inciso III da Lei das S.A.
3.

Subscrição do aumento de capital. As 5.930.009 (cinco milhões, novecentas e trinta mil

e nove) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, foram subscritas
pela Read e pela Reserva por conta de seus respectivos acionistas, e foram integralizadas por
meio da incorporação das ações de emissão de Read e de Reserva. Os atuais acionistas da
Companhia não têm direito de preferência na subscrição do aumento de capital decorrente da
incorporação das ações de Read e Reserva.
4.

Direito de recesso. Nos termos do art. 252, § 1º da Lei das S.A., os acionistas

dissidentes da AGE poderão exercer o direito de retirarem-se, total ou parcialmente, da
Companhia, mediante o reembolso do valor de suas ações.
4.1.

Para fins de esclarecimento, serão considerados dissidentes os acionistas que: (i)
votaram contra a aprovação da referida deliberação; (ii) se abstiveram de votar em
relação à referida deliberação; ou (iii) não compareceram à AGE.
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5.

Acionistas legitimados a exercer o direito de recesso. Os acionistas somente poderão

exercer o direito de retirada, total ou parcial, em relação às ações de emissão da Companhia
das quais, comprovadamente, eram titulares, de maneira ininterrupta, entre o dia 07 de julho de
2017 (respeitadas às negociações realizadas nesse dia) ―data de divulgação de fato relevante
informando a escolha, pela Companhia, do método de pagamento da parcela remanescente do
preço de exercício da opção de compra das ações da Read e da Reserva― e a data do efetivo
exercício do direito de retirada, nos termos do artigo 137, §1º, da Lei das S.A.
6.

Valor do reembolso. Os acionistas dissidentes que exercerem o direito de retirada da

Companhia poderão optar por receber, a título de reembolso, (a) o montante de
R$ 4,6289321877 por ação, que corresponde ao valor patrimonial das ações da Companhia em
31 de dezembro de 2016, nos termos do artigo 45 da Lei das S.A.; ou (b) o valor de
R$ 14,1511802797 por ação, correspondente ao valor do patrimônio líquido da Companhia,
ajustado a preços de mercado.
6.1.

Caso o acionista não opte expressamente por nenhuma das opções acima
mencionadas, o valor do reembolso a ser pago será o estipulado na opção “a” acima,
ou seja, R$ 4,6289321877 por ação da Companhia.

7.

Balanço especial. Os acionistas dissidentes terão, ainda, o direito de solicitar o

levantamento de balanço especial, nos termos do artigo 45, § 2.º, da Lei das S.A., para
determinação do valor de reembolso das ações da Companhia, tendo em vista que as últimas
demonstrações contábeis aprovadas pela assembleia geral são referentes a 31 de dezembro
de 2016, mais de 60 (sessenta) dias da data da AGE.
8.

Prazo para exercício do direito de recesso. Os acionistas dissidentes deverão exercer

seu direito de recesso entre o dia 24 de outubro de 2017, inclusive, e o dia 23 de novembro
de 2017, inclusive.
8.1.

De acordo com o disposto no artigo 137, inciso IV da Lei das S.A., ficará extinto por
decadência, de pleno direito, o direito de retirada do acionista dissidente que não o
exercer no prazo mencionado no item 8 acima.

9.

Procedimento para exercício do direito de recesso.

9.1.

Exercício do direito de recesso no ambiente escritural. Os acionistas dissidentes cujas
ações estejam em ambiente escritural (i.e, fora da custódia da Central Depositária de
Ativos), deverão comparecer a qualquer agência do Banco Bradesco S.A., instituição
escrituradora das ações de emissão da Companhia, dentro do horário de expediente
bancário da sua localidade, e preencher o formulário disponível na própria instituição
financeira, devendo, para tanto, apresentar cópias, juntamente com os originais (para
conferência) dos seguintes documentos:
(a)

Acionista Pessoa Física: Carteira de Identidade (RG), Cadastro de Pessoa
Física (CPF), comprovante de endereço atualizado e carta de próprio punho
(solicitando a retirada); e
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(b)

Acionista Pessoa Jurídica: Cópia autenticada do último estatuto ou contrato
social consolidado, cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica

(CNPJ),

documentação

societária

outorgando

poderes

de

representação, cópias autenticadas do CPF, da Cédula de Identidade (RG) e
do comprovante de residência atualizado de seus representantes e carta de
próprio punho (solicitando a retirada).
9.1.1.

Os acionistas que se fizerem representar por procurador deverão entregar,
além dos documentos acima referidos, o respectivo instrumento de mandato, o
qual deverá conter poderes especiais para que o procurador manifeste em seu
nome o exercício do direito de recesso e solicite o reembolso das ações.

9.2.

Exercício do direito de recesso na Central Depositária de Ativos. Os acionistas
dissidentes cujas ações estejam custodiadas na Central Depositária de Ativos da B3
S.A., Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) deverão, observados os prazos e procedimentos
específicos da Central Depositária de Ativos, exercer seu direito de recesso por meio
dos seus respectivos agentes de custódia, contatando-os com antecedência suficiente
para a tomada das medidas necessárias.

10.

Data de pagamento. O pagamento do valor das ações reembolsadas será realizado

pela Companhia no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir do término do prazo para o
exercício do direito de retirada.
10.1.

Caso haja a solicitação de levantamento de balanço especial, a Companhia pagará ao
acionista que fizer tal solicitação, no prazo mencionado no item 10 acima, montante
equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor de reembolso e o restante, após o
levantamento do referido balanço, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar
desta data.

11.

Não revisão da Operação. Independentemente da quantidade de ações a serem

reembolsadas, a administração da Companhia não utilizará a faculdade prevista no § 3.º do
artigo 137 da Lei das S.A., de maneira que a aprovação da incorporação das ações de emissão
da Read e Reserva pela assembleia geral da Companhia é irrevogável e irretratável e não será
objeto de reconsideração ou ratificação.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre eventuais
novas informações do assunto objeto do presente aviso aos acionistas.
Santo André, 23 de outubro de 2017.

Luiz Fernando Fogaça
Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro e de Relação com Investidores
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