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 atendimento ao disposto no artigo
157, §4.º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e,
ainda, em atendimento ao disposto na Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, em
continuidade aos fatos relevantes divulgados em 8 de novembro de 2017 e em 24 de novembro
de 2017, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
1.

Assembleia geral extraordinária. Foi realizada, na presente data, às 10h, assembleia

geral extraordinária da Companhia, na qual foi aprovada a ratificação da aquisição de quotas
representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Visual Turismo Ltda. (“Visual”),
nos termos da sua Proposta da Administração divulgada em 24 de novembro de 2017 (“AGE”).
2.

Laudo de Avaliação. Conforme laudo de avaliação, preparado pela Mazars Brasil, o

preço de compra por quota da Visual ultrapassa em mais de 1,5 (uma vírgula cinco) vezes o
valor de patrimônio líquido da quota da Visual, ajustado a preços de mercado.
3.

Direito de recesso. Desse modo, nos termos do art. 256, § 2º da Lei das S.A., os

acionistas dissidentes da referida deliberação poderão exercer o direito de retirarem-se, total
ou parcialmente, da Companhia, mediante o reembolso do valor de suas ações.
3.1.

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.
4.

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 24 de
novembro de 2017 (respeitadas as negociações realizadas nesse dia) -data da divulgação do
fato relevante informando sobre a existência de direito de recesso aos acionistas dissidentes e a data do efetivo exercício do direito de retirada, nos termos do artigo 137, §1º, da Lei das
S.A.
5.

Valor do reembolso. O valor do reembolso dos acionistas dissidentes será de

R$4,4327135236 por ação, calculado nos termos do art. 45 da Lei das S.A., e correspondente
ao valor patrimonial das ações da Companhia em 31 de dezembro de 2016, desconsideradas
as ações atualmente mantidas em tesouraria.
6.

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., uma vez que
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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.
7.

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

seu direito de recesso no prazo de 30 (trinta) dias, iniciando-se no dia 13 de dezembro de
2017, inclusive, e terminando no dia 11 de janeiro de 2018, inclusive.
7.1.

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 7 acima.

8.

Procedimento para exercício do direito de recesso.

8.1.

Exercício do direito de recesso no ambiente escritural. Os acionistas dissidentes que
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

(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).
8.1.1.

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.

8.2.

Exercício do direito de recesso na Central Depositária de Ativos. Os acionistas
dissidentes cujas ações estão custodiadas na Central Depositária de Ativos da B3 S.A.,
Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) deverão, dentro do prazo citado acima, manifestar seu
interesse no direito de recesso por meio dos seus respectivos agentes de custódia,
contatando-os com antecedência suficiente para a tomada das medidas necessárias.

9.

Data de pagamento. O pagamento do valor do reembolso será realizado pela

Companhia no prazo de até 90 (noventa) dias após o término do prazo para o exercício do
direito de retirada.
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9.1.

Caso haja a solicitação de levantamento de balanço especial, a Companhia pagará ao
acionista que fizer tal solicitação, no prazo mencionado no item 9 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.

10.

Inexistência de revisão da deliberação. Independentemente da quantidade de ações a

serem reembolsadas, a administração da Companhia não utilizará a faculdade prevista no § 3.º
do art. 137 da Lei das S.A., de maneira que a aprovação da ratificação da aquisição da Visual
em AGE não será objeto de posterior retificação 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, 12 de dezembro de 2017.

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