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AVISO AOS ACIONISTAS

Pagamento de dividendos

Santo André, 08 de junho de 2016. A CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. (“CVC”
ou “Companhia”), dando continuidade ao informado por meio do Aviso aos Acionistas divulgado
em 26 de abril de 2016 (“Aviso aos Acionistas”), comunica aos seus acionistas e ao mercado
em geral que o pagamento dos dividendos aos acionistas da Companhia, cuja distribuição foi
aprovada na assembleia geral ordinária e extraordinária realizada em 26 de abril de 2016
(“AGOE”), será realizado do dia 22 de junho de 2016.
Conforme anteriormente informado no Aviso aos Acionistas, serão distribuídos, à título de
dividendos, o valor total de R$98.445.960,65 (noventa e oito milhões, quatrocentos e quarenta e
cinco mil, novecentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos), correspondente a
R$0,741547580 por ação de emissão da Companhia, excluídas as ações em tesouraria.
Conforme aprovado na AGOE e divulgado por meio do Aviso aos Acionistas, os acionistas que
farão jus aos referidos dividendos são aqueles registrados como tal em 26 de abril de 2016,
sendo que, a partir de 27 de abril de 2016, as ações da Companhia passaram a ser negociadas
“ex-dividendos”.
Os acionistas que já indicaram conta bancária terão seus créditos disponíveis na conta corrente
informada. Os acionistas que ainda não fizeram essa indicação receberão do Banco Bradesco
S.A. (“Bradesco”), na qualidade de instituição escrituradora das ações de emissão da
Companhia, no endereço cadastrado junto ao Bradesco, aviso contendo informações sobre o
pagamento, sendo que tal aviso deverá ser apresentado em uma de suas agências com
instruções para processamento do respectivo crédito. Os acionistas usuários da custódia
fiduciária terão seus créditos disponíveis conforme procedimentos adotados pela
BM&FBOVESPA.
A Companhia oportunamente divulgará a seus acionistas e ao mercado em geral quaisquer
novas informações relacionadas a este Aviso aos Acionistas.
Santo André, 08 de junho de 2016.
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