CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
CNPJ/ME nº 10.760.260/0001-19
NIRE 35.3.0036759-6

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 5ª (QUINTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES NÃO
CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA
COM ESFORÇOS RESTRITOS, DA CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

1.

DATA, LOCAL E HORÁRIO: Realizada aos 23 (vinte e três) dias do mês de maio de 2022, às 16

horas, de forma exclusivamente digital e remota, nos termos da Resolução da Comissão de Valores
Mobiliários nº 81, de 29 de março de 2022 (“Resolução CVM 81”), tendo sido considerada, nos termos da
Resolução CVM 81, como realizada na sede social da CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS
S.A., sociedade com sede na Rua Catequese, nº 227, 11º andar, sala 111, Jardim, CEP 09090-401, cidade
de Santo André, Estado de São Paulo (“Emissora”).

2.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, tendo em vista que se verificou a presença de

debenturista representando 100% (cem por cento) das debêntures em circulação (“Debenturista”),
emitidas no âmbito da 5ª (quinta) emissão de debêntures, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária, em série única, da Emissora (“Debêntures da 5ª Emissão”), nos termos do artigo 124, § 4º,
e do artigo 71, § 2º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”) e da
Cláusula 8.1 do “Instrumento Particular de Escritura da 5ª (Quinta) Emissão de Debêntures Não
Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços
Restritos, da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.”, celebrado em 21 de janeiro de 2021, entre
a Emissora e o Agente Fiduciário (conforme abaixo definido) (“Escritura de Emissão”).

3.

PRESENÇA: Presentes o Debenturista, o representante da Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores

Mobiliários Ltda., na qualidade de agente fiduciário da Emissão (“Agente Fiduciário”), e os representantes
da Emissora.

4.

MESA: Presidente: Fábio Baptista Ribeiro; Secretário: Bruno Ivonez Borges Alexandre.

5.

ORDEM DO DIA: Considerando que a Reunião do Conselho de Administração da Emissora,

realizada em 10 de maio de 2022, aprovou a 6ª (Sexta) Emissão de Debêntures Não Conversíveis em Ações,

em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Real, para Distribuição Pública com
Esforços Restritos da Emissora (“6ª Emissão”, “Novas Debêntures” e “Oferta”, respectivamente), que
prevê que a integralização das Novas Debêntures será realizada mediante a dação em pagamento de
determinadas debêntures de emissão da Emissora, incluindo Debêntures da 5ª Emissão e, considerando o
interesse do Debenturista em participar da Oferta, utilizando as Debêntures da 5ª Emissão de sua
titularidade para fins de integralização de Novas Debêntures no âmbito da 6ª Emissão, examinar, discutir
e deliberar sobre as seguintes matérias:

(i)

a postergação da Data de Pagamento (conforme definido na Escritura de Emissão) da primeira
parcela do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures (conforme definido na Escritura
de Emissão), a qual seria devida no dia 01 de junho de 2022, conforme previsto na cláusula
4.21.1, da Escritura de Emissão, passando a ser devida no dia 30 de junho de 2022, sem que
isto ocasione incidência de encargos moratórios, hipótese de vencimento antecipado,
configuração de liquidação antecipada e/ou qualquer outro tipo de inadimplemento nos
termos da Escritura de Emissão e sem qualquer alteração na data de vencimento final das
Debêntures da 5ª Emissão;

(ii)

a postergação da Data de Pagamento dos Juros das Debêntures (conforme definido na
Escritura de Emissão) referente à 4ª parcela, a qual seria devida no dia 01 de junho de 2022,
conforme previsto na cláusula 4.23.7, da Escritura de Emissão, passando a ser devida no dia
30 de junho de 2022, sem que isto ocasione incidência de encargos moratórios, hipótese de
vencimento antecipado, configuração de Resgate Antecipado Facultativo (conforme definido
na Escritura de Emissão) e/ou qualquer outro tipo de inadimplemento nos termos da Escritura
de Emissão e sem qualquer alteração nas demais Datas de Pagamento dos Juros das
Debêntures da 5ª Emissão;

(iii)

consignar que o disposto nos itens (i) e (ii) acima visa viabilizar a participação do Debenturista
na Oferta, sendo que, caso por qualquer motivo, não ocorra a efetiva liquidação das Novas
Debêntures da 6ª Emissão, o Debenturista continuará recebendo os valores devidos nas datas
ora postergadas, sem que haja a incidência de encargos moratórios; e

(iv)

a autorização para que a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, adotem todos e
quaisquer procedimentos e celebrem todos e quaisquer documentos necessários à

realização, formalização, implementação e aperfeiçoamento das deliberações a serem
tomadas em Assembleia Geral de Debenturistas, inclusive, se necessário, a celebração de
aditivos à Escritura de Emissão.

6.

DELIBERAÇÕES: Após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, o

Debenturista representando 100% (cem por cento) das Debêntures da 5ª Emissão em circulação aprovou,
sem ressalvas:

(i)

a postergação da Data de Pagamento da primeira parcela do saldo do Valor Nominal Unitário
das Debêntures para 30 de junho de 2022, sem que isto ocasione incidência de encargos
moratórios, hipótese de vencimento antecipado, configuração de liquidação antecipada e/ou
qualquer outro tipo de inadimplemento nos termos da Escritura de Emissão e sem qualquer
alteração na data de vencimento final das Debêntures da 5ª Emissão;

(ii)

a postergação da Data de Pagamento dos Juros das Debêntures referente à 4ª parcela, para
30 de junho de 2022, sem que isto ocasione incidência de encargos moratórios, hipótese de
vencimento antecipado, configuração de Resgate Antecipado Facultativo e/ou qualquer
outro tipo de inadimplemento nos termos da Escritura de Emissão e sem qualquer alteração
nas demais Datas de Pagamento dos Juros das Debêntures da 5ª Emissão;

(iii)

consignar que o disposto nos itens (i) e (ii) acima visa viabilizar a participação do Debenturista
na Oferta, sendo que, caso por qualquer motivo, não ocorra a efetiva liquidação das Novas
Debêntures da 6ª Emissão, o Debenturista continuará recebendo os valores devidos nas datas
ora postergadas, sem que haja a incidência de encargos moratórios; e

(iv)

a autorização para que a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, adotem todos e
quaisquer procedimentos e celebrem todos e quaisquer documentos necessários à
realização, formalização, implementação e aperfeiçoamento das deliberações acima
previstas, inclusive, se necessário, a celebração de aditivos à Escritura de Emissão.

7.

DISPOSIÇÕES FINAIS: As deliberações desta assembleia ocorrem por mera liberalidade do

Debenturista não importando em renúncia de quaisquer direitos e privilégios previstos na Escritura de

Emissão, bem como não exonera a Emissora quanto ao cumprimento de todas e quaisquer obrigações
previstas no referido documento, exceto pelo deliberado nesta assembleia.

O Debenturista, representado por seus representantes legais aqui presentes, declara para todos os fins e
efeitos de direito reconhecer todos os atos aqui deliberados e os riscos decorrentes de tais deliberações,
razão pela qual o Debenturista assume integralmente a responsabilidade por tais deliberações, mantendo
o Agente Fiduciário integralmente indene e a salvo de quaisquer despesas, custos ou danos que este venha
eventualmente a incorrer em decorrência dos atos praticados nos termos desta assembleia.

O Agente Fiduciário informa que não é responsável por verificar se o procurador do Debenturista, ao tomar
a decisão no âmbito desta assembleia, age de acordo com as instruções de seu investidor final, observando
suas regras internas.

8.

DEFINIÇÕES: Os termos aqui iniciados em letra maiúscula, mas não definidos, estejam no singular

ou no plural, terão o significado a eles atribuído na Escritura de Emissão.

9.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se

lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por meio de certificação digital (ICP-Brasil)
pelo Presidente, pelo Secretário, pelo Debenturista, pelo Agente Fiduciário e pela Emissora.

São Paulo, 23 de maio de 2022

___________________________________

___________________________________

Fábio Baptista Ribeiro

Bruno Ivonez Borges Alexandre

Presidente

Secretário

(Página de assinaturas da “Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 5ª (Quinta) Emissão de
Debêntures Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública
com Esforços Restritos, da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.”, realizada em 23 de maio de
2022)

Emissora

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

___________________________________

___________________________________

Nome: Leonel Dias de Andrade Neto

Nome: Marcelo Kopel

Cargo: Diretor Presidente

Cargo: Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores

Agente Fiduciário

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

___________________________________

___________________________________

Nome: Alex de Andrade Freitas

Nome: Bruno Ivonez Borges Alexandre

Cargo: Procurador

Cargo: Procurador

ANEXO I

Lista de Presença de Debenturistas

Debenturista

BANCO CITIBANK S.A.

___________________________________

___________________________________

Nome: Fábio Baptista Ribeiro

Nome: Gisele de Oliveira Lemos

Cargo: Procurador

Cargo: Procuradora

