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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2021
I.
Data, Hora e Local: Aos 21 dias do mês de junho de 2021, às 19 horas e 30
minutos, por conferência virtual.
II.
Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença, por
conferência telefônica, de todos os membros do Conselho Fiscal da CVC Brasil
Operadora e Agência de Viagens S.A. (“Companhia”).
III.
Quórum: Presentes todos os membros em exercício do Conselho Fiscal, a
saber: Sr. Sergio Citeroni, Sr. Leonardo Guimarães Pinto, e Sra. Evelyn Veloso
Trindade.
IV.
Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Sergio
Citeroni, que convidou a Sra. Julia Amadi Soares para secretariar os trabalhos.
V.
Ordem do Dia: Analisar e se manifestar, nos termos do artigo 166, § 2º, da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), sobre a realização de aumento
do capital social da Companhia, deliberado em reunião do Conselho de Administração
da Companhia (“Reunião do Conselho de Administração”), dentro do limite do capital
autorizado, no montante de, no mínimo, R$383.999.999,84 (trezentos e oitenta e três
milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta
e quatro centavos) (“Valor Mínimo do Aumento de Capital”) e, no máximo,
R$480.000.009,36 (quatrocentos e oitenta milhões e nove reais e trinta e seis centavos),
mediante a emissão, para subscrição privada, de, no mínimo, 20.083.682 (vinte milhões,
oitenta e três mil, seiscentas e oitenta e duas) (“Quantidade Mínima de Ações”) e, no
máximo, 25.104.603 (vinte e cinco milhões, cento e quatro mil, seiscentas e três) ações
ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal (“Ações”), ao preço de
emissão de R$19,12 (dezenove reais e doze centavos) por Ação, o qual foi fixado nos
termos do artigo 170, § 1º, inciso III, da Lei das S.A., sendo R$ 1,73 (um real e setenta
e três centavos) por ação destinado ao capital social e R$ 17,39 (dezessete reais e trinta
e nove centavos) por ação para reserva de capital, nos termos do artigo 182, § 1º, “a”,
da Lei das S.A., de forma que serão destinados (i) no mínimo, R$ 34.744.769,86 (trinta
e quatro milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, setecentos sessenta e nove reais
e oitenta e seis centavos) ao capital social e R$ 349.255.229,98 (trezentos e quarenta
e nove milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e vinte e nove reais e
noventa e oito centavos) à reserva de capital; e (ii) no máximo, R$ 43.430.963,19
(quarenta e três milhões, quatrocentos e trinta mil, novecentos e sessenta e três reais e
dezenove centavos) ao capital social e R$ 436.569.046,17 (quatrocentos e trinta e seis
milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, quarenta e seis reais e dezessete centavos)
à reserva de capital, para o (i) pagamento de parte do saldo de debêntures da
Companhia; (ii) investimentos em iniciativas estratégicas; e (iii) uso corporativo geral da
Companhia, permitida a sua homologação parcial caso verificada a subscrição de novas
Ações correspondentes, no mínimo, à Quantidade Mínima de Ações (“Aumento de
Capital”).

VI.
Deliberações: Para os fins do artigo 166, §2º, da Lei das S.A., tendo tomado
ciência da ordem do dia da Reunião do Conselho de Administração, os membros do
Conselho Fiscal se manifestaram, de forma unânime, favoravelmente à realização do
Aumento de Capital, aprovando a emissão de parecer favorável na forma constante do
Anexo a esta ata.
VII.
Encerramento: Nada mais havendo a discutir, o Senhor Presidente agradeceu
a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a reunião
para que se lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme,
foi aprovada, e assinada pela mesa e pelos conselheiros fiscais presentes. Mesa: Sr.
Sergio Citeroni, Presidente. Sra. Julia Amadi Soares, Secretária. Conselheiros Fiscais
Presentes: Sr. Sergio Citeroni, Sr. Leonardo Guimarães Pinto, e Sra. Evelyn Veloso
Trindade.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
Santo André, 21 de junho de 2020

Julia Amadi Soares
Secretária
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ANEXO À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2021
PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os membros do Conselho Fiscal da Companhia, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, dando cumprimento ao disposto no artigo 166, § 2º, da Lei nº 6.404, de 15
de dezembro de 1976, com base nos documentos examinados, se manifestam
favoravelmente à realização de aumento do capital social da Companhia, dentro do
limite do capital autorizado, no montante de, no mínimo, R$383.999.999,84 (trezentos e
oitenta e três milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove
reais e oitenta e quatro centavos) (“Valor Mínimo do Aumento de Capital”) e, no máximo,
R$480.000.009,36 (quatrocentos e oitenta milhões e nove reais e trinta e seis centavos),
mediante a emissão, para subscrição privada, de, no mínimo, 20.083.682 (vinte milhões,
oitenta e três mil, seiscentas e oitenta e duas) (“Quantidade Mínima de Ações”) e, no
máximo, 25.104.603 (vinte e cinco milhões, cento e quatro mil, seiscentas e três) ações
ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal (“Ações”), ao preço de
emissão de R$19,12 (dezenove reais e doze centavos) por Ação, o qual foi fixado nos
termos do artigo 170, § 1º, inciso III, da Lei das S.A., sendo R$ 1,73 (um real e setenta
e três centavos) por ação destinado ao capital social e R$ 17,39 (dezessete reais e trinta
e nove centavos) por ação para reserva de capital, nos termos do artigo 182, § 1º, “a”,
da Lei das S.A., de forma que serão destinados (i) no mínimo, R$ 34.744.769,86 (trinta
e quatro milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, setecentos sessenta e nove reais
e oitenta e seis centavos) ao capital social e R$ 349.255.229,98 (trezentos e quarenta
e nove milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e vinte e nove reais e
noventa e oito centavos) à reserva de capital; e (ii) no máximo, R$ 43.430.963,19
(quarenta e três milhões, quatrocentos e trinta mil, novecentos e sessenta e três reais e
dezenove centavos) ao capital social e R$ 436.569.046,17 (quatrocentos e trinta e seis
milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, quarenta e seis reais e dezessete centavos)
à reserva de capital, permitida a sua homologação parcial caso verificada a subscrição
de novas Ações correspondentes, no mínimo, à Quantidade Mínima de Ações.
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