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AVISO AOS ACIONISTAS
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. (“Companhia”), nos termos da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, com referência à Assembleia Geral
Extraordinária a realizar-se, em primeira convocação, nesta data (“AGE 04.05.2020”), e em
complemento ao Aviso aos Acionistas publicado em 30 de abril de 2020, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
Na data de ontem (3), os Srs. Eduardo Cunha Monnerat Solon de Pontes e Igor Xavier Correia
Lima, indicados pela administração como candidatos ao Conselho de Administração, conforme
a Proposta da Administração para a AGE 04.05.2020, manifestaram à Companhia que, por
motivos de ordem pessoal, não mais desejam se candidatar aos cargos de membros efetivos de
referido órgão.
Tendo em vista que o prazo para envio dos boletins de voto a distância referentes à AGE
04.05.2020 se encerrou no último dia 27 de abril, a Companhia esclarece que os votos conferidos
a referidos candidatos por meio do boletim serão desconsiderados, permanecendo válidos com
relação aos demais candidatos indicados pela administração. O mesmo tratamento será
conferido às orientações de voto enviadas pelos acionistas por meio das procurações objeto do
Pedido Público de Procuração formulado pela administração, e cujo prazo para envio à
Companhia se encerrou no dia 30.
Por fim, a Companhia reafirma que, nos termos do Aviso aos Acionistas publicado em 30 de abril
de 2020, a eleição do Conselho de Administração na AGE 04.05.2020, a ser composto por 7
(sete) membros efetivos, deverá se dar por meio do procedimento de voto múltiplo.
Santo André, 4 de maio de 2020.
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