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AVISO AOS ACIONISTAS

Direito de Recesso

Santo André, 27 de abril de 2016. A CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. (“CVC”
ou “Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em assembleia
geral ordinária e extraordinária realizada em 26 de abril de 2016, às 14:30hs, na sede social da
Companhia (“AGOE”), foram aprovadas, dentre outras matérias, a ratificação das aquisições,
pela Companhia (i) do Grupo Duotur; e (ii) do Submarino Viagens, nos termos da Proposta da
Administração e do Manual da AGOE disponibilizados aos acionistas da Companhia em 28 de
março de 2016.
Nos termos do artigo 256, §2º, da Lei das Sociedades por Ações, os acionistas dissidentes da
referida deliberação, especificamente com relação à ratificação da aquisição do Submarino
Viagens, poderão exercer o direito de recesso, conforme demonstrado no Laudo de Avaliação
da aquisição do Submarino Viagens, também disponibilizado aos acionistas na Companhia em
28 de março de 2016.
O direito de recesso se aplica às ações ordinárias de emissão da Companhia e poderá ser
exercido pelos acionistas dissidentes da referida deliberação que eram (a) comprovadamente
titulares de ações de emissão da Companhia, no encerramento do pregão do dia 27 de maio
de 2015, dia imediatamente anterior à data de publicação nos jornais do primeiro fato relevante
sobre a aquisição do Submarino Viagens (data de corte do direito de recesso definida em
atendimento ao disposto no Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº 02/2016), e (b) que tenham mantido
tais ações ininterruptamente até a data de efetivo exercício do direito de recesso. 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 AGOE.
O valor do reembolso dos acionistas dissidentes será de R$4,250758294 por ação, o qual
corresponde ao valor do patrimônio líquido contábil da Companhia em 31 de dezembro de
2015, nos termos das demonstrações financeiras relativas a tal data.
A aquisição do Grupo Duotur não ensejará direito de recesso, nos termos do artigo 256, §2º, da
Lei das Sociedades por Ações, conforme demonstrado no respectivo Laudo de Avaliação do
Grupo Duotur também disponibilizado aos acionistas da Companhia em 28 de março de 2016.
Os acionistas dissidentes que desejem exercer seu direito de recesso deverão, até o dia 30 de
maio de 2016, comparecer a qualquer agência de sua preferência do Banco Bradesco S.A.
(“Bradesco”), 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).

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.
O Bradesco, instituição escrituradora das ações de emissão da Companhia, estará à
disposição dos acionistas da Companhia para esclarecimentos de dúvidas por meio do
seguinte telefone: 08007011616 (horário de atendimento de segunda à sexta (exceto feriado),
das 8:00 a 18:00hs.)
Os acionistas cujas ações estejam custodiadas pela BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros, deverão procurar seus agentes de custódia para exercer o seu direito
de retirada.
O pagamento do valor do reembolso será efetuado em 9 de junho de 2016 aos acionistas que
tiverem exercido o seu direito de recesso.
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, 27 de abril de 2016.
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