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NIRE 35.300.367.596
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINITRAÇÃO
REALIZADA EM 3 DE SETEMBRO DE 2018
Data, hora e local: Aos 3 dias de setembro de 2018, às 10 horas, por meio de
conferência telefônica, conforme previsto no artigo 17, parágrafo 7º, do Estatuto
Social da Companhia.
Convocação: Realizada nos termos do Artigo 17, § 2º do Estatuto Social da
Companhia.
Presença: Silvio José Genesini Júnior, na qualidade de Vice-Presidente do
Conselho de Administração e de representante do Sr. Guilherme de Jesus Paulus,
nos termos do artigo 17, parágrafo 6º do Estatuto Social da Companhia, Luiz
Eduardo Falco Pires Correa, Pedro Barcellos Janot Marinho, Marília Artimonte
Rocca, Henrique Teixeira Alvares, Luis Otavio Saliba Furtado e Eduardo Saggioro
Garcia.
Mesa: Presidente – Luiz Eduardo Falco Pires Correa; Secretária – Letícia Gerard
Tavares Málaga.
Ordem do dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da
Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre: (i) a celebração de
Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (“Contrato de Compra e
Venda”) entre, de um lado, a Companhia e, de outro lado, Servicios de Viajes Y
Turismo Biblos S.A. (“Biblos”) e Avantrip.com S.R.L. (“Avantrip”), empresas do
Grupo Biblos América L.L.C (“Bibam”) (em conjunto denominadas
“Vendedores”), para a aquisição de ações representativas de 60,06% (sessenta
vírgula zero seis por cento) do capital social da Biblos e Avantrip; (ii) a celebração
de memorando de entendimentos entre a Companhia e o Grupo Ola
Transatlántica, em caráter vinculante (“MoU Ola Transatlántica”) a fim de
formalizar os entendimentos em relação a possível operação de aquisição de
participação no Grupo Olá Transatlántica; e (iii) a autorização para Diretoria
praticar todos e quaisquer atos necessários para a execução da deliberação acima.
Deliberações: Após análise e discussão, os membros do Conselho de
Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas:
(i)
Aprovar, nos termos do art. 18, (ix) do Estatuto Social da Companhia, a
celebração do Contrato de Compra e Venda para aquisição de 60,06% (sessenta
vírgula zero seis por cento) das ações de emissão da Biblos e Avantrip, em
contrapartida ao pagamento de valor correspondente a aproximadamente US$
5.375.000,00 (cinco milhões, trezentos e setenta e cinco mil dólares americanos),

nos termos apresentados pela Diretoria, que ficará arquivado na sede da
Companhia;
(ii) Aprovar a celebração de memorando de entendimentos entre a
Companhia e o Grupo Olá Transatlántica, em caráter vinculante (“MoU Olá
Transatlántica”), a fim de formalizar os entendimentos em relação a possível
operação de aquisição de participação representativa de 75% (setenta e cinco por
cento) do capital social da Olá Transatlántica; e
(iii) Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos decorrentes
da deliberação aprovada acima para implementar a aquisição, incluindo, sem
limitação, a convocação de Assembleia Geral de Acionistas submetendo a
transação à aprovação dos acionistas da Companhia para fins do artigo 256 da
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, a submissão da
transação para análise das autoridades concorrenciais competentes e, após o
preenchimento das condições precedentes descritas no Contrato de Compra e
Venda, a celebração de todo e qualquer ato derivado do referido contrato, bem
como os contratos acessórios que se façam necessários à efetivação da operação.
7.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos
presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a
presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes aceita e
posteriormente assinada. Mesa: Srs. Luiz Eduardo Falco Pires Correa (Presidente)
e Letícia Gerard Tavares Málaga (Secretária). Membros do Conselho de
Administração: Silvio José Genesini Júnior, na qualidade de Vice-Presidente do
Conselho de Administração e de representante do Sr. Guilherme de Jesus Paulus,
nos termos do artigo 17, § 6º do Estatuto Social da Companhia, Pedro Barcellos
Janot Marinho, Silvio José Genesini Junior, Marília Artimonte Rocca, Henrique
Teixeira Alvares, Eduardo Saggioro Garcia, Luis Otavio Saliba Furtado, Luiz
Eduardo Falco Pires Correa.
Santo André/SP, 3 de setembro de 2018.
Certifico que a presente ata é cópia fiel da original que se encontra arquivada na sede
social da Companhia.

___________________________
Letícia Gerard Tavares Málaga
Secretária

