CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 10.760.260/0001-19
NIRE: 35.3.0036759-6 | Código CVM nº 23310
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2022
1.
Data, hora e local: Aos 10 (dez) dias do mês de maio de 2022, às 9:00 horas, em reunião
realizada por meio de videoconferência nos termos do artigo 17, parágrafo 7º, do Estatuto Social
da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. (“Companhia”).
2.
Convocação: Dispensada a convocação tendo em vista a presença de todos os membros
do Conselho de Administração, nos termos do artigo 17, parágrafo 3º, do Estatuto Social da
Companhia.
3.
Presença: Presentes os membros em exercício do Conselho de Administração da
Companhia, Srs. Valdecyr Maciel Gomes (Presidente), Eduardo de Britto Pereira Azevedo (VicePresidente), Felipe Villela Dias, Flavio Uchoa Teles de Menezes, Lilian Maria Ferezim Guimarães,
Rachel de Oliveira Maia e Sandoval Martins Pereira.
4.
Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Valdecyr Maciel Gomes e secretariados pela
Sra. Julia Amadi Soares.
5.
Ordem Do Dia: Deliberar, nos termos do artigo 59, parágrafo 1ª, da Lei das Sociedades
por Ações sobre (i) a realização da 6ª (sexta) emissão de debêntures, não conversíveis em ações,
em série única, da espécie quirografária, com garantia adicional real, no valor total de R$
995.000.000,00 (novecentos e noventa e cinco milhões de reais) (“Emissão”, “Debêntures” e
“Valor Total da Emissão”, respectivamente), para oferta pública com esforços restritos de
distribuição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16
de janeiro de 2009 (“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita”, respectivamente), sob o regime
de melhores esforços de colocação; (ii) as principais características da Emissão e da Oferta
Restrita; (iii) a prestação de garantia real pela Companhia para cumprimento das obrigações
assumidas pela Companhia no âmbito das Debêntures, através da Cessão Fiduciária (conforme
abaixo definido); (iv) a autorização expressa para que a Diretoria da Companhia pratique todos
os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias: (a) à formalização e
efetivação da contratação do Coordenador Líder (conforme abaixo definido), dos assessores
legais e dos demais prestadores de serviços necessários à implementação da Emissão e da Oferta
Restrita, tais como Escriturador (conforme definido abaixo), Agente de Liquidação (conforme
definido abaixo), B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento Cetip UTVM (“B3”), agente fiduciário
(“Agente Fiduciário”), o Banco Administrador (conforme abaixo definido), entre outros,
podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos instrumentos de contratação e eventuais
alterações por meio de aditamentos; (b) à formalização, efetivação e administração das
deliberações aqui presentes para a Emissão e a Oferta Restrita, bem como a assinatura de todos
e quaisquer instrumentos relacionados à Emissão e à Oferta Restrita, inclusive aditamentos; (c)

ao estabelecimento de condições adicionais, praticando todos os atos necessários e firmando
todos os documentos requeridos para efetivação das deliberações previstas nos itens acima; e
(v) ratificação dos atos já praticados relacionados às deliberações acima, inclusive a celebração
de eventuais aditamentos, desde que estes observem, no mínimo, as condições que vierem a
ser aprovadas por meio deste presente instrumento.
6.
Deliberações: Examinadas e debatidas as matérias constantes da ordem do dia, os
membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram e, por unanimidade:
6.1. Aprovaram a realização da Emissão, a qual terá as características e condições abaixo, a
serem previstas e detalhadas no “Instrumento Particular de Escritura da 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 CVC Brasil Operadora e
Agência de Viagens S.A.” (“Escritura de Emissão”):
(i)

Número da Emissão: a Emissão constituirá a 6ª (sexta) emissão de debêntures da
Companhia.

(ii)

Data de Emissão: para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures
será 10 de junho de 2022 (“Data de Emissão”).

(iii)

Número de Séries: a Emissão será realizada em série única.

(iv)

Valor Total da Emissão: o Valor Total da Emissão será de R$ 995.000.000,00
(novecentos e noventa e cinco milhões de reais), na Data de Emissão.

(v)

Quantidade de Debêntures: serão emitidas 9.950.000 (nove milhões e novecentas e
cinquenta mil) Debêntures.

(vi)

Distribuição Parcial: nos termos do artigo 5º-A da Instrução CVM 476, será admitida a
distribuição parcial das Debêntures, desde que haja colocação de uma quantidade
mínima de 9.000.000 (nove milhões) de Debêntures, no valor total de R$
900.000.000,00 (novecentos milhões de reais), sendo que as Debêntures que não
forem colocadas no âmbito da Oferta serão canceladas pela Companhia (“Distribuição
Parcial”). A Escritura de Emissão será devidamente aditada na hipótese de Distribuição
Parcial sem a necessidade de realização de assembleia geral de Debenturistas e/ou
qualquer outro ato societário da Companhia.

(vii)

Valor Nominal Unitário: na Data de Emissão, o valor nominal unitário das Debêntures
será de R$ 100,00 (cem reais) (“Valor Nominal Unitário”).

(viii)

Agente de Liquidação e Escriturador: o agente de liquidação da Emissão e o
escriturador das Debêntures será a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Gilberto Sabino, n° 215, 4° andar, CEP 05425-020 (“Agente de Liquidação” e
“Escriturador”, cuja definição inclui qualquer outra instituição que venha a suceder o
Agente de Liquidação ou o Escriturador na prestação dos seus respectivos serviços). O

Escriturador será responsável por efetuar a escrituração das Debêntures, entre outras
questões listadas em normas operacionais da B3, conforme o caso.
(ix)

Forma e Emissão de Certificados: as Debêntures serão emitidas na forma nominativa
e escritural, sem a emissão de cautelas ou certificados.

(x)

Comprovação de Titularidade das Debêntures: a Companhia não emitirá cautelas ou
certificados de Debêntures. Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures
será comprovada pelo extrato emitido pelo Escriturador. Adicionalmente, será
reconhecido, como comprovante de titularidade das Debêntures, o extrato expedido
pela B3 em nome dos titulares das Debêntures (“Debenturistas”) para as Debêntures
custodiadas eletronicamente na B3.

(xi)

Conversibilidade: as Debêntures não serão conversíveis em ações de emissão da
Companhia, nem permutáveis em ações de emissão de outra sociedade.

(xii)

Espécie: as Debêntures serão da espécie quirografária, com garantia adicional real, nos
termos do artigo 58, caput, da Lei das Sociedades por Ações. Em garantia ao
pagamento integral e tempestivo de 30% (trinta por cento) do saldo dos valores
(“Montante Garantido”) e cumprimento da totalidade das obrigações principais e
acessórias, presentes e futuras, assumidas ou que venham a ser assumidas pela
Companhia em razão das Debêntures, no âmbito da Escritura de Emissão, incluindo,
mas sem se limitar, ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário,
conforme o caso, à Remuneração, bem como a todos e quaisquer valores devidos aos
Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, a qualquer título, e todos os
custos e despesas para fins da cobrança dos créditos oriundos das Debêntures e da
excussão da Cessão Fiduciária, incluindo Encargos Moratórios, penas convencionais,
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais e tributos, bem
como todo e qualquer custo incorrido pelo Agente Fiduciário, representando a
comunhão de Debenturistas (“Obrigações Garantidas”), a Companhia e as
Garantidoras (conforme abaixo definido) constituirão, por meio da assinatura e
registro do “Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios e Direitos sobre Conta Arrecadadora em Garantia e Outras Avenças”, a ser
celebrado entre a Companhia, Trend Viagens Operadora de Turismo S.A. (“Trend”),
Esferatur Passagens e Turismo S.A. (“Esferatur”), SV Viagens Ltda. (“SV”), Visual
Turismo Ltda. (“Visual” e, em conjunto com Trend, Esferatur e SV, as “Garantidoras”)
e o Agente Fiduciário (“Contrato de Cessão Fiduciária”), em favor dos Debenturistas,
representados pelo Agente Fiduciário, a cessão fiduciária (“Cessão Fiduciária”): (a) de
direitos de crédito, presentes e futuros, decorrentes de transações de compra e venda
de bens e serviços efetuadas por meio de cartões de crédito e débito, representados
por unidade de recebíveis que atendam aos critérios de elegibilidade elencados no
Contrato de Cessão Fiduciária (“Recebíveis de Vendas Realizadas”); (b) de direitos de
crédito decorrentes de transações que no futuro vierem a ser efetuadas relativas à
compra e venda de bens e serviços efetuadas por meio de cartões de crédito, que
atendam aos critérios de elegibilidade elencados no Contrato de Cessão Fiduciária

(“Recebíveis de Vendas Futuras” e, em conjunto com Recebíveis de Vendas Realizadas,
os “Recebíveis”); e (c) todos e quaisquer recursos que vierem a ser depositados em
conta corrente de titularidade da Companhia mantida junto ao BANCO CITBANK S.A.,
na qualidade de banco depositário e administrador (“Banco Administrador”), de
titularidade da Companhia (“Conta Arrecadadora”), na qual transitarão
obrigatoriamente os Recebíveis, bem como os Investimentos Permitidos (conforme
definido no Contrato de Cessão Fiduciária), conforme os termos previstos no Contrato
de Cessão Fiduciária, incluindo recursos eventualmente em trânsito nas Conta
Arrecadadora, ou em compensação bancária, inclusive eventuais acréscimos ou
valores, seja a que título for, incluindo, mas não se limitando a multa, juros e demais
encargos a eles relacionados, líquidos de tarifas e comissões devidas (“Direitos da
Conta Arrecadadora”). Para regular a movimentação da Conta Arrecadadora, a
Companhia, o Agente Fiduciário e o Banco Administrador responsável pela
movimentação da Conta Arrecadadora celebrarão um contrato de prestação de
serviços e custódia de recursos financeiros e administração da Conta Arrecadadora
(“Contrato de Conta Arrecadadora”). Não obstante o disposto na acima, fica desde já
acordado que a Companhia e as Garantidoras, na qualidade de cedentes, e o Agente
Fiduciário, na qualidade de cessionário, poderão, a qualquer tempo, a partir da
celebração da Escritura de Emissão, constituir cessão fiduciária sobre (a) o fluxo dos
recebíveis oriundos de direitos creditórios, principais e acessórios, presentes e futuros,
representados por boletos bancários emitidos pela Companhia e/ou Garantidoras
contra seus clientes (“Recebíveis de Boletos”); e (b) todos e quaisquer recursos que
vierem a ser depositados em conta corrente de titularidade da Companhia onde
venham a transitar os Recebíveis de Boletos (“Conta Vinculada”), incluindo
investimentos permitidos com os recursos disponíveis na referida Conta Vinculada
(“Direitos da Conta Vinculada” e “Cessão Fiduciária de Boletos”, respectivamente), de
acordo com o instrumento particular de cessão fiduciária específico a ser celebrado
entre a Companhia, as Garantidoras e o Agente Fiduciário, em termos
substancialmente similares aos termos e condições previstos no Contrato de Cessão
Fiduciária (“Contrato de Cessão Fiduciária de Boletos”), sendo certo que, na hipótese
de celebração do Contrato de Cessão Fiduciária de Boletos, o Montante Garantido
deverá corresponder, em conjunto, aos Recebíveis, aos Direitos da Conta
Arrecadadora, aos Recebíveis de Boletos e aos Direitos da Conta Vinculada.
(xiii)

Direito de Preferência: não haverá direito de preferência na subscrição das
Debêntures.

(xiv)

Repactuação: não haverá repactuação programada das Debêntures.

(xv)

Local de Pagamento: os pagamentos referentes às Debêntures e a quaisquer outros
valores eventualmente devidos pela Companhia nos termos da Escritura de Emissão
serão realizados pela Companhia (a) no que se refere a pagamentos referentes ao
Valor Nominal Unitário, à Remuneração e aos Encargos Moratórios (conforme definido
abaixo), e com relação às Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na B3,
por meio da B3; e (b) para as Debêntures que não estejam custodiadas

eletronicamente na B3, por meio do Escriturador ou, com relação aos pagamentos que
não possam ser realizados por meio do Escriturador, na sede da Companhia, conforme
o caso.
(xvi)

Prorrogação dos Prazos: considerar-se-ão automaticamente prorrogados os prazos
referentes ao pagamento de qualquer obrigação prevista na Escritura de Emissão até
o 1° (primeiro) Dia Útil subsequente, se o seu vencimento coincidir com dia que não
seja Dia Útil, não sendo devido qualquer acréscimo aos valores a serem pagos. Exceto
quando previsto expressamente de modo diverso na Escritura de Emissão, entende-se
por “Dia(s) Útil(eis)” (a) com relação a qualquer obrigação que seja realizada por meio
da B3, inclusive para fins de cálculo, qualquer dia que não seja sábado, domingo ou
feriado declarado nacional; (b) com relação a qualquer obrigação que não seja
realizada por meio da B3, qualquer dia no qual haja expediente nos bancos comerciais
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

(xvii)

Encargos Moratórios: ocorrendo impontualidade no pagamento pela Companhia de
qualquer valor devido aos Debenturistas nos termos da Escritura de Emissão,
adicionalmente ao pagamento da Remuneração, calculados pro rata die desde a data
de inadimplemento, até a data do efetivo pagamento, incidirão, sobre todos e
quaisquer valores em atraso, independentemente de aviso, notificação ou
interpelação judicial ou extrajudicial, (a) atualização monetária com base na variação
do CDI; (b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die, desde
a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (c) multa convencional,
irredutível e não compensatória, de 2% (dois por cento) (“Encargos Moratórios”).

(xviii)

Decadência dos Direitos aos Acréscimos: o não comparecimento do Debenturista
para receber o valor correspondente a quaisquer das obrigações pecuniárias da
Companhia nas datas previstas na Escritura de Emissão, ou em comunicado publicado
pela Companhia, não lhe dará direito ao recebimento da Remuneração e/ou Encargos
Moratórios no período relativo ao atraso no recebimento, sendo-lhe, todavia,
assegurados os direitos adquiridos até a data do respectivo vencimento.

(xix)

Publicidade: todos os anúncios, atos, e decisões relativos às Debêntures deverão ser
obrigatoriamente disponibilizados na página da Companhia na rede mundial de
computadores (http://ri.cvc.com.br), da B3 por meio de seu site (www.b3.com.br) e
por meio do Sistema Empresas.Net, módulo IPE. Adicionalmente, eventuais
comunicados serão divulgados na forma de “Aviso aos Debenturistas” no “Valor
Econômico” conforme estabelecido no artigo 289 da Lei das Sociedades por Ações,
observados os prazos legais, sendo a divulgação comunicada ao Agente Fiduciário e à
B3 em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de divulgação. Caso a Companhia
altere, a seu exclusivo critério, seu jornal de publicação após a Data de Emissão, deverá
(a) enviar notificação ao Agente Fiduciário informando o novo jornal de publicação; e
(b) publicar, nos jornais anteriormente utilizados, aviso aos Debenturistas, informando
o novo jornal de publicação.

(xx)

Imunidade de Debenturistas: caso qualquer Debenturista goze de algum tipo de
imunidade ou isenção tributária, este deverá encaminhar ao Agente de Liquidação e à
Companhia, no prazo mínimo de 10 (dez) Dias Úteis de antecedência em relação à data
prevista para recebimento de quaisquer valores relativos às Debêntures,
documentação comprobatória dessa imunidade ou isenção tributária, sendo certo
que, caso o Debenturista não envie referida documentação, a Companhia fará as
retenções dos tributos previstos na legislação tributária em vigor nos rendimentos de
tal Debenturista. O Debenturista que tenha apresentado documentação
comprobatória de sua condição de imunidade ou isenção tributária, nos termos da
Escritura de Emissão, e que tiver essa condição alterada por disposição normativa, ou
por deixar de atender às condições e requisitos porventura prescritos no dispositivo
legal aplicável, ou ainda, tiver essa condição questionada por autoridade judicial, fiscal
ou regulamentar competente, deverá comunicar esse fato, de forma detalhada e por
escrito, ao Agente de Liquidação, com cópia para a Companhia, bem como prestar
qualquer informação adicional em relação ao tema que lhe seja solicitada pelo Agente
de Liquidação ou pela Companhia.

(xxi)

Forma de Subscrição e de Integralização e Preço de Integralização: as Debêntures
serão subscritas e integralizadas de acordo com os procedimentos da B3, observado o
Plano de Distribuição (conforme abaixo definido). A integralização das Debêntures
será à vista, no ato da subscrição ou nos termos previstos no respectivo boletim de
subscrição, e será realizada mediante a dação em pagamento de Debêntures da 4ª
Emissão e de Debêntures da 5ª Emissão, com o subsequente cancelamento das
Debêntures da 4ª Emissão e das Debêntures da 5ª Emissão entregues à Companhia,
no ato da subscrição, em ambos os casos, respeitados os procedimentos operacionais
da B3.

(xxii)

Prazo e Data de Vencimento: ressalvadas as hipóteses de Resgate Antecipado
Facultativo, de Oferta Facultativa de Resgate Antecipado (conforme definido na
Escritura de Emissão) e/ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das
Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o prazo das Debêntures
será de 3 (três) anos, contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 10 de
junho de 2025 (“Data de Vencimento das Debêntures”), observado o disposto na
Escritura de Emissão.

(xxiii)

Pagamento do Valor Nominal Unitário: sem prejuízo da liquidação antecipada total
ou parcial decorrente de Resgate Antecipado Facultativo, Oferta Facultativa de
Resgate Antecipado, da Amortização Extraordinária Facultativa e das disposições
referentes ao vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos
termos previstos na Escritura de Emissão, o saldo do Valor Nominal Unitário das
Debêntures será amortizado em 4 (quatro) parcelas, conforme o cronograma previsto
na Escritura de Emissão.

(xxiv)

Atualização Monetária: o Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado
monetariamente.

(xxv)

Remuneração: sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures ou o saldo do Valor
Nominal Unitário, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes à
variação acumulada de 100,00% (cem por cento) das taxas médias diárias dos DI –
Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma
percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e
divulgadas diariamente pela B3 , no informativo diário disponível em sua página na
Internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI Over”) acrescida de spread (sobretaxa)
de 7,20% (sete inteiros e vinte centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e
cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração”). A Remuneração será calculada de
forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, com base
em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, desde a primeira Data de
Integralização ou a data de pagamento dos juros imediatamente anterior, conforme o
caso, até a próxima data de pagamento dos juros.

(xxvi)

Pagamento da Remuneração: a Remuneração será paga semestralmente, sempre no
dia 10 (dez) dos meses de junho e dezembro de cada ano, iniciando-se o pagamento
em 10 de junho de 2022 (inclusive) e encerrando-se na Data de Vencimento, conforme
cronograma descrito na Escritura de Emissão, ou na data em que ocorrer o Resgate
Antecipado Facultativo ou vencimento antecipado das Debêntures, conforme previsto
na Escritura de Emissão, se for o caso (cada uma das datas é definida como “Data de
Pagamento dos Juros das Debêntures”).

(xxvii)

Resgate Antecipado Facultativo: a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, após
12 (doze) meses contados da Data de Emissão das Debêntures, ou seja, a partir de 10
de junho de 2023 (inclusive), realizar o resgate antecipado da totalidade das
Debêntures, com o consequente cancelamento das Debêntures (“Resgate Antecipado
Facultativo”), de acordo com os seguintes termos e condições: (a) a Companhia deverá
comunicar aos Debenturistas, por meio de publicação de anúncio, nos termos da
Escritura de Emissão, ou de envio de comunicado aos Debenturistas, com cópia ao
Agente Fiduciário, bem como comunicar o Agente Fiduciário, o Escriturador, o Agente
de Liquidação e à B3 acerca da realização do Resgate Antecipado Facultativo das
Debêntures, com, no mínimo, 3 (três) Dias Úteis da data do respectivo Resgate
Antecipado Facultativo; (b) o Resgate Antecipado Facultativo deverá ser realizado (1)
com relação às Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na B3, por meio
da B3; e (2) para as Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3,
por meio do Escriturador ou, com relação aos pagamentos que não possam ser
realizados por meio do Escriturador, na sede da Companhia, conforme o caso; (c) o
valor a ser pago em relação a cada uma das Debêntures objeto do Resgate Antecipado
Facultativo será equivalente (1) ao Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor
Nominal Unitário das Debêntures, acrescido (2) da Remuneração, calculado pro rata
temporis, desde a primeira Data de Integralização ou a data de pagamento da
Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo
pagamento; e (3) de prêmio correspondente a 0,15% (zero vírgula quinze por cento)
ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, pelo prazo remanescente
(“Prêmio”), incidente sobre o valor do Resgate Antecipado Facultativo, sendo que,

para os fins de cálculo do prêmio, o valor do Resgate Antecipado Facultativo significa
o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures,
acrescido da Remuneração, calculado pro rata temporis, desde a primeira Data de
Integralização ou a data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior,
conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, observado que, caso o resgate
antecipado facultativo aconteça em qualquer data de pagamento da respectiva
amortização e/ou Remuneração, tais valores deverão ser considerados no cálculo do
prêmio, correspondente ao Prêmio ao ano, pelo prazo remanescente entre a data do
efetivo resgate antecipado e a Data de Vencimento, calculado de acordo com a
fórmula prevista na Escritura de Emissão.
(xxviii)

Amortização Extraordinária Facultativa: a Companhia poderá, a seu exclusivo critério,
após 12 (doze) meses contados da Data de Emissão das Debêntures, ou seja, a partir
de 10 de junho de 2023 (inclusive), realizar a amortização extraordinária do Valor
Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, limitada a
98% (noventa e oito por cento) do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures
(“Amortização Extraordinária Facultativa”), de acordo com os seguintes termos e
condições: (a) a Companhia deverá comunicar aos Debenturistas, por meio de
publicação de anúncio, nos termos da Escritura de Emissão, ou de envio de
comunicado aos Debenturistas, com cópia ao Agente Fiduciário, bem como comunicar
o Agente Fiduciário, o Escriturador, o Agente de Liquidação e à B3 acerca da realização
da Amortização Extraordinária Facultativa das Debêntures, com, no mínimo, 3 (três)
Dias Úteis da data da respectiva Amortização Extraordinária Facultativa; (b) o valor a
ser pago em relação a cada uma das Debêntures objeto da Amortização Extraordinária
Facultativa será equivalente (1) o valor a ser amortizado, acrescido (2) da
Remuneração, calculado pro rata temporis, desde a primeira Data de Integralização ou
a data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até
a data do efetivo pagamento; e (3) de Prêmio incidente sobre o valor da Amortização
Extraordinária Facultativa, sendo que, para os fins de cálculo do prêmio, o valor da
Amortização Extraordinária Facultativa significa o valor a ser efetivamente amortizado,
acrescido da Remuneração, calculado pro rata temporis, desde a primeira Data de
Integralização ou a data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior,
conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, observado que, caso a Amortização
Extraordinária Facultativa aconteça em qualquer data de pagamento da respectiva
amortização e/ou Remuneração, tais valores deverão ser considerados no cálculo do
prêmio, correspondente ao Prêmio ao ano, pelo prazo remanescente entre a data da
efetiva amortização e a Data de Vencimento, calculado de acordo com a fórmula
prevista na Escritura de Emissão.

(xxix)

Amortização Extraordinária Obrigatória: nas hipóteses previstas no Contrato de
Cessão Fiduciária e que vierem a ser previstas no Contrato de Cessão Fiduciária de
Boletos, a Companhia deverá realizar a amortização extraordinária das Debêntures,
até o limite de 98% (noventa e oito por cento) do saldo do Valor Nominal Unitário, no
montante retido na Conta Arrecadadora e/ou na Conta Vinculada, conforme o caso

(“Amortização Extraordinária Obrigatória”), de acordo com os termos e condições
previstos na Escritura de Emissão.
(xxx)

Oferta Facultativa de Resgate Antecipado: a Companhia poderá, a seu exclusivo
critério, realizar, a qualquer tempo, oferta facultativa de resgate antecipado total ou
parcial das Debêntures, com o consequente cancelamento das Debêntures que forem
adquiridas mediante tal oferta, que será endereçada a todos os Debenturistas, sem
distinção, assegurada a igualdade de condições a todos os Debenturistas para aceitar
o resgate antecipado das Debêntures de que forem titulares, de acordo com os termos
e condições (“Oferta de Resgate Antecipado”) previstos na Escritura de Emissão.

(xxxi)

Aquisição Facultativa: as Debêntures poderão, a qualquer momento, a partir da Data
de Integralização, ser adquiridas pela Companhia, no mercado secundário,
condicionado ao aceite do respectivo Debenturista vendedor e observado o disposto
no artigo 55, parágrafo 3°, da Lei das Sociedades por Ações e na Instrução da CVM nº
620, de 17 de março de 2020 (“Instrução CVM 620”): (a) por valor igual ou inferior ao
Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme
o caso, devendo o fato constar do relatório da administração e das demonstrações
financeiras da Companhia; ou (b) por valor superior ao Valor Nominal Unitário ou saldo
do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, sendo que a Companhia
deverá, previamente à aquisição, comunicar sua intenção ao Agente Fiduciário e a
todos os Debenturistas, nos termos da Escritura de Emissão, observado o disposto no
artigo 9º e seguintes da Instrução CVM 620. As Debêntures adquiridas pela Companhia
poderão, a critério da Companhia, (1) ser canceladas observado o disposto na
regulamentação aplicável; (2) permanecer em tesouraria; ou (3) ser novamente
colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas pela Companhia para permanência
em tesouraria nos termos da Escritura de Emissão, se e quando recolocadas no
mercado, farão jus à mesma Remuneração aplicável às demais Debêntures (“Aquisição
Facultativa”).

(xxxii)

Eventos de Vencimento Antecipado Automático: o Agente Fiduciário deverá,
automaticamente, considerar antecipadamente vencidas e imediatamente exigíveis,
observados os prazos de cura estabelecidos individualmente em cada hipótese de
vencimento antecipado automático, quando for o caso, independentemente de aviso,
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, todas as obrigações da Companhia
referentes às Debêntures e exigirá da Companhia o pagamento imediato do Valor
Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido da
Remuneração, calculados pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização
ou desde a Data de Pagamento dos Juros imediatamente anterior até a data do efetivo
pagamento, conforme o disposto na Escritura de Emissão, dos Encargos Moratórios,
se houver, e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Companhia nos
termos da Escritura de Emissão, fora do âmbito da B3, na data em que tomar ciência
da ocorrência de qualquer uma das hipóteses de vencimento antecipado automático
indicadas na Escritura de Emissão (“Eventos de Vencimento Antecipado Automático”).

(xxxiii)

Eventos de Vencimento Antecipado Mediante Assembleia Geral de Debenturistas: o
Agente Fiduciário (a) deverá convocar Assembleia Geral de Debenturistas (conforme
definida na Escritura de Emissão), e comunicar tal fato a Companhia, no prazo de até
3 (três) Dias Úteis contados da data em que houver tomado ciência de quaisquer dos
eventos listados na Escritura de Emissão, caso não tenha sido comunicado pela
Companhia, para que os Debenturistas possam deliberar a respeito de eventual não
declaração do vencimento antecipado das obrigações da Companhia referentes às
Debêntures; e (b) caso não haja deliberação pelo não vencimento antecipado das
obrigações da Companhia, exigirá da Companhia o pagamento do Valor Nominal
Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido da
Remuneração, calculados pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização
ou desde a Data de Pagamento dos Juros imediatamente anterior até a data do efetivo
pagamento, conforme disposto na Escritura de Emissão, dos Encargos Moratórios, se
houver, e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Companhia, fora
do âmbito da B3, nos termos da Escritura de Emissão (“Eventos de Vencimento
Antecipado Mediante AGD” e, em conjunto com os Eventos de Vencimento
Antecipado Automáticos, os “Eventos de Vencimento Antecipado”).

(xxxiv)

Destinação de Recursos: não haverá recursos financeiros oriundos da Emissão a serem
destinados, tendo em vista que as Debêntures serão integralizadas mediante a dação
em pagamento de Debêntures da 4ª Emissão e de Debêntures da 5ª Emissão
(conforme termos abaixo definidos), nos termos do item (xxi) acima.

(xxxv)

Custódia Eletrônica: as Debêntures serão depositadas para (a) distribuição no
mercado primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”),
administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada
financeiramente por meio da B3; e (b) negociação no mercado secundário por meio
do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e
operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as
Debêntures custodiadas eletronicamente na B3.

(xxxvi)

Negociação: as Debêntures serão depositadas para negociação no mercado
secundário por meio do CETIP21. As Debêntures somente poderão ser negociadas em
mercado de balcão organizado depois de decorridos 90 (noventa) dias contados de
cada subscrição ou aquisição pelos Investidores Profissionais, nos termos do artigo 13
da Instrução CVM 476, observados os limites e condições previstos nos artigos 2º e 3º
da Instrução CVM 476, devendo ainda serem observadas pela Companhia as
obrigações previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476.

(xxxvii) Colocação e Distribuição das Debêntures: as Debêntures serão objeto de distribuição
pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476, sob
o regime de melhores esforços de colocação para a totalidade das Debêntures
(“Melhores Esforços”). A distribuição pública das Debêntures sob o regime de
Melhores Esforços contará com a intermediação de instituição financeira autorizada a
operar no sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenador Líder”), nos

termos do “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços
Restritos, sob o Regime de Melhores Esforços de Colocação, de Debêntures Não
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Real, em
Série Única, da 6ª (Sexta) Emissão da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.”,
a ser celebrado entre a Companhia e o Coordenador Líder (“Contrato de Distribuição”).
O plano de distribuição será organizado pelo Coordenador Líder e seguirá os
procedimentos descritos na Instrução CVM 476 e no Contrato de Distribuição (“Plano
de Distribuição”), tendo como público alvo exclusivamente investidores profissionais,
conforme definidos no artigo 11 da Resolução CVM 30, e que sejam titulares das
debêntures da (i) 1ª (primeira) e 2ª (segunda) séries da 4ª (quarta) emissão de
debêntures simples, em 2 (duas) séries, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária, para distribuição pública com esforços restritos da Companhia, emitidas
nos termos da “Instrumento Particular da Escritura de Emissão da 4ª (quarta) Emissão
de Debêntures Simples, em 2 (duas) Séries, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da CVC Brasil
Operadora e Agência de Viagens S.A.”, conforme aditada (“Debêntures da 4ª
Emissão”), e da (ii) da 5ª (quinta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em
ações, da espécie quirografária, em 2 (duas) séries, da Companhia, emitidas nos
termos da “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.”
(“Debêntures da 5ª Emissão”). As Debêntures poderão ser subscritas com ágio ou
deságio.
(xxxviii) Agente Fiduciário: será contratado, às expensas da Companhia, nos termos da
Escritura de Emissão e conforme nela definido, o Agente Fiduciário para representar
os interesses dos Debenturistas, nos termos da regulação aplicável.
(xxxix)

Demais Características e Aprovação da Escritura de Emissão: as demais características
e condições da Emissão e das Debêntures serão aquelas especificadas na Escritura de
Emissão.

6.2. Aprovaram, nos termos do inciso (xv) do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, a
prestação de garantia real pela Companhia em garantia ao pagamento do Montante Garantido
e cumprimento das Obrigações Garantidas, por meio (a) da Cessão Fiduciária a ser constituída
nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária; e (b) da Cessão Fiduciária de Boletos, a qual poderá
ser constituída pela Companhia e Garantidoras após a celebração da Escritura de Emissão, por
meio da celebração de Contrato de Cessão Fiduciária de Boletos em termos substancialmente
semelhantes aos termos e condições previstos no Contrato de Cessão Fiduciária.
6.3. Autorizaram a Diretoria e os representantes legais da Companhia a praticar todos os atos
que forem necessários à efetivação das deliberações tomadas acima, tais como: (i) à
formalização e efetivação da contratação do Coordenador Líder, dos assessores legais e dos
prestadores de serviços necessários à implementação da Emissão e da Oferta Restrita, tais como
Escriturador, Agente de Liquidação, B3, Agente Fiduciário, Banco Administrador, entre outros,

podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos instrumentos de contratação e eventuais
alterações por meio de aditamentos; (ii) à formalização, efetivação e administração das
deliberações aqui presentes para a Emissão e a Oferta Restrita, bem como a assinatura de todos
e quaisquer instrumentos relacionados à Emissão e à Oferta Restrita; e (iii) ao estabelecimento
de condições adicionais, praticando todos os atos necessários e firmando todos os documentos
requeridos para efetivação das deliberações previstas nos itens 6.1 e 6.2 acima.
6.4. Ratificaram todos os atos já praticado pela Diretoria e/ou representantes da Companhia
com relação às deliberações acima, à Emissão e à Oferta Restrita. A Diretoria da Companhia fica
autorizada a celebrar todo e qualquer contrato relacionado à Emissão e à Oferta Restrita e tomar
todas as medidas necessárias relativas à captação de recursos, inclusive a celebração de
eventuais aditamentos, desde que estes observem, no mínimo, as condições ora aprovadas.
6.5. Autorizaram a publicação desta ata, na forma exigida pela Lei das Sociedades por Ações e
prevista na Escritura.
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 os presentes.

Certifico que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio da Companhia.

Santo André/SP, 10 de maio de 2022

Julia Amadi Soares
Secretária

