CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
CNPJ/MF nº 10.760.260/0001-19
NIRE 35.300.367.596
Companhia Aberta
Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 05 de dezembro de 2018
Data, hora e local: Aos cinco dias de dezembro de 2018, às 15:00 horas, na
sede social da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
(“Companhia”), por meio de comunicação eletrônica, conforme previsto no
artigo 17, parágrafo 7º, 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: Sr. Luiz Eduardo Falco Pires Correa; e Secretária: Sra.
Letícia Gerard Tavares Málaga.
Ordem do dia: Examinar, discutir e deliberar sobre o pagamento de juros
sobre capital próprio.
Deliberações: Após análise e discussão da matéria constante da ordem do
dia, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o pagamento de juros
sobre capital próprio pela Companhia, imputáveis ao dividendo obrigatório
a ser pago pela Companhia relativo ao exercício social a se encerrar em 31 de
dezembro de 2018, no valor total de R$ 60.351.871,73 (sessenta milhões,
trezentos e cinquenta e um mil, oitocentos e setenta e um reais e setenta e
três centavos), com base, para efeitos fiscais, na apuração dos resultados do
período findo em 31 de dezembro de 2018, de acordo com o artigo 9º da Lei
9.249/95, cabendo aos acionistas detentores de ações ordinárias de emissão
da Companhia o valor bruto de R$ 0,416478763 por ação ordinária. Tal
montante bruto declarado se sujeita à tributação pelo IRRF – Imposto de
Renda Retido na Fonte, conforme a legislação em vigor aplicável, devendo
ser pagos aos acionistas os valores líquidos de impostos, exceto para os

acionistas comprovadamente isentos ou imunes, nos termos da lei, com
relação aos quais não haverá retenção.
Terão direito ao recebimento do valor correspondente aos juros sobre capital
próprio aprovados nesta reunião os detentores de ações ordinárias de
emissão da Companhia na data base de 10 de dezembro de 2018, sendo
que as ações ordinárias de emissão da Companhia passarão a ser negociadas
ex juros sobre capital próprio em 11 de dezembro de 2018.
O pagamento dos juros sobre capital próprio ora aprovado será realizado à
vista no dia 20 de dezembro de 2018, sem que seja devida qualquer
atualização monetária ou remuneração correspondente, entre a presente
data e a data do seu efetivo pagamento.
Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a
presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa:
Luiz Eduardo Falco Pires Correa (Presidente) e Letícia Gerard Tavares
Málaga (Secretária). Conselheiros: 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, 05 de dezembro de 2018.
Certifico e dou fé que esta é cópia fiel da Ata lavrada no Livro próprio.

_____________________________
Letícia Gerard Tavares Málaga
Secretária

