CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 10.760.260/0001-19
NIRE 35.300.367.596
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2019
1.

Data, hora e local: Aos 11 de abril de 2019, às 16:00 horas, na sede social da CVC Brasil

Operadora e Agência de Viagens S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Santo André, Estado de
São Paulo, na Rua das Figueiras, nº 501, 8º andar, CEP 09080-370.
2.

Convocação: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros

do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 17, § 3º, do Estatuto Social.
3.

Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

4.

Mesa: Presidente, o Sr. Luiz Fernando Fogaça; Secretária, a Sra. Letícia Gerard Tavares

Málaga.
5.

Ordem do dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para

deliberar acerca da seguinte ordem do dia: (i) a proposta de alteração dos termos e condições do Plano
de Incentivo a Longo Prazo e Retenção Baseado em Ações – ILP CVC, aprovado na Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de abril de 2017; (ii) a proposta da administração para
autorização dos administradores para praticarem todos os atos necessários à efetivação da deliberação
indicada no item anterior; e (iii) a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária, para deliberar sobre as matérias indicadas nos itens acima.
6.

Deliberações: Iniciada a reunião, após o exame e a discussão das matérias, os membros

presentes do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade e sem
quaisquer ressalvas, o quanto segue:
6.1.

Aprovar a proposta, a ser submetida à apreciação da assembleia geral da Companhia, de

alteração dos termos e condições do Plano de Incentivo a Longo Prazo e Retenção Baseado em Ações
– ILP CVC, conforme minuta cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia.
6.2.

Aprovar a proposta, a ser submetida à apreciação da assembleia geral da Companhia, para

autorizar os administradores a praticarem todos os atos necessários à efetivação da deliberação
indicada no item anterior.

6.3.

Aprovar, de acordo com os artigos 123 da Lei das S.A. e com o artigo 18, inciso IV, do Estatuto

Social, a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária a fim de examinarem, discutirem e votarem a respeito das matérias indicadas nos itens
anteriores.
6.3.1. Consignar que, nos termos e prazos da legislação e regulamentação aplicável, as
informações e documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral
Extraordinária serão oportunamente divulgados aos acionistas.
7.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se

manifestar e ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos da reunião iniciada em
[o] de abril de 2019 e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos presentes.
Santo André, 11 de abril de 2019.
Mesa:
________________________
Letícia Gerard Tavares Málaga
Secretária

