CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 10.760.260/0001-19
NIRE 35.300.367.596 | Código CVM nº 02331-0
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2019

1.
Data, hora e local: Aos 11 dias de dezembro de 2019, às 8:30 horas, na sede social da
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Santo
André, Estado de São Paulo, na Rua das Figueiras, nº 501, 8º andar, bairro Jardim, CEP 09080370.
2.
Convocação: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos
membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Artigo 17, § 3º do
Estatuto Social.
3.
Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da
Companhia, os Srs. Cristina Helena Zingaretti Junqueira, Deli Koki Matsuo, Eduardo Cunha
Monnerat Solon de Pontes, Henrique Teixeira Alvares, Luis Otavio Saliba Furtado, Luiz Eduardo
Falco Pires Correa (Presidente) e Silvio José Genesini Junior (Vice Presidente), inclusive de forma
remota, nos termos do Artigo 17, § 7º do Estatuto Social da Companhia.
4.
Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Luiz Eduardo Falco Pires Correa e
secretariados pela Sra. Roberta Dias Ramos Queiroz.
5.
Ordem do dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia
para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) o pagamento aos acionistas de juros sobre
capital próprio, referente ao período de janeiro a dezembro de 2019; e (ii) a autorização para a
diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação da deliberação tomada
acima.

1

6.
Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os
membros presentes do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade
e sem ressalvas, o quanto segue:
6.1. Aprovar, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, o pagamento aos acionistas de
juros sobre capital próprio referentes ao período de janeiro a dezembro de 2019, no valor total
bruto de R$ 62.100.775,92 (sessenta e dois milhões, cem mil, setecentos e setenta e cinco reais
e noventa e dois centavos) (“JCP”), com base no lucro líquido apurado no exercício de 2019.
6.1.1. Consignar que, em atendimento ao artigo 205 da Lei das S.A., o pagamento de JCP
terá como beneficiários os acionistas que estiverem inscritos nos registros da
Companhia em 23 de dezembro de 2019, inclusive. As ações da Companhia serão
negociadas ex-direitos ao recebimento dos JCP a partir de 26 de dezembro de 2019,
inclusive.
6.1.2.Consignar que o capital social da Companhia, na presente data, é representado por
149.181.579 (cento e quarenta e nove milhões, cento e oitenta e um mil, quinhentos
e setenta e nove) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal,
das quais 393.657 (trezentos e noventa e três mil, seiscentas e cinquenta e sete)
ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal são atualmente
mantidas em tesouraria, sendo que os JCP a serem pagos são correspondentes ao
valor bruto de R$ 0, 4173778025 por ação, desconsideradas as ações em tesouraria.
6.1.3. O pagamento dos JCP aos acionistas da Companhia será efetuado em 8 de janeiro
de 2020, de acordo com a respectiva conta corrente e domicílio bancário fornecido
pelo acionista ao Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela escrituração das
ações da Companhia e não será objeto de qualquer remuneração a título de
atualização monetária.
6.1.4.O montante total bruto dos JCP acima declarados está sujeito à tributação pelo
Imposto de Renda Retido na Fonte, à alíquota de 15% (quinze por cento), conforme
a legislação em vigor, exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou
imunes, para os quais não há retenção, ou acionistas domiciliados em países ou
jurisdições para os quais a legislação estabeleça alíquota diversa.
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6.1.5.Nos termos (i) do artigo 9º, parágrafo 7º, da Lei 9.249/1995; (ii) do item III da
Deliberação CVM nº 683/12; e (iii) do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, os
valores de JCP, líquidos de Imposto de Renda Retido na Fonte, serão imputados aos
dividendos obrigatórios relativos ao exercício social que se encerrará em 31 de
dezembro de 2019.
6.1.6.Os procedimentos relativos ao pagamento dos JCP serão informados por meio de
Aviso aos Acionistas a ser divulgado pela Companhia.
6.2. Autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação
das deliberações ora tomadas, incluindo, sem limitação, aqueles necessários à realização dos
registros nos órgãos públicos e privados competentes, se aplicável.
7.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse
se manifestar e ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos da reunião e
lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos presentes.
Santo André, 11 de dezembro de 2019.
[Restante da página intencionalmente deixado em branco. Assinaturas seguem na
próxima página]
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[Página de assinaturas da ata de Reunião do Conselho de Administração da CVC Brasil
Operadora e Agência de Viagens S.A., realizada em 11 de dezembro de 2019]
Mesa:

__________________________________
Luiz Eduardo Falco Pires Correa
Presidente

______________________________
Roberta Dias Ramos Queiroz
Secretária

Conselheiros Presentes:

__________________________________
Luiz Eduardo Falco Pires Correa

______________________________
Silvio José Genesini Junior

__________________________________
Luis Otavio Saliba Furtado

______________________________
Henrique Teixeira Alvares

__________________________________
Eduardo Cunha Monnerat Solon de Pontes

______________________________
Cristina Helena Zingaretti Junqueira

__________________________________
Deli Koki Matsuo
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