CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
CNPJ nº 10.760.260/0001-19
NIRE 35300367596
Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS DE DEBENTURISTAS DA PRIMEIRA E
DA SEGUNDA SÉRIES DA QUARTA EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA ESPÉCIE
QUIROGRAFÁRIA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS
RESTRITOS, DA CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., na
qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”), em conjunto com a CVC
BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. (“Companhia”), vêm
convocar os titulares das debêntures da 1ª série (“Debenturistas da 1ª Série”) e da
2ª série (“Debenturistas da 2ª Série” e, em conjunto com os Debenturistas da 1ª
Série, “Debenturistas”) da 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em
ações, da espécie quirografária para distribuição pública com esforços restritos da
Companhia (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), nos termos do Instrumento
Particular de Escritura da 4ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em
Ações, em Duas Séries, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com
Esforços Restritos, da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. (“Escritura
de Emissão”), para se reunirem em Assembleias Gerais de Debenturistas
(“Assembleia Geral de Debenturistas”), a serem realizadas no próximo dia 19 de
novembro de 2020, de modo exclusivamente digital, através de sistema eletrônico,
conforme orientações a serem disponibilizadas no site do Agente Fiduciário,
observando o disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das
Sociedades por Ações”) e na Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020
(“Instrução CVM 625”), , a fim de que os Debenturistas da 1ª Série e os Debenturistas
da 2ª Série examinem, discutam e deliberem, de forma separada, em suas
respectivas assembleias, a serem realizadas às (i) 10h00, no caso da assembleia
dos Debenturistas da 1ª série, e (ii) 11h00, no caso dos Debenturistas da 2ª série,
nos termos da Cláusula 5.2.1 da Escritura de Emissão, sobre:
(i)
alteração dos Juros Remuneratórios das Debêntures de cada Série, previstos
na Cláusula 4.23 – Juros Remuneratórios da Escritura de Emissão, a repactuação
de seus termos e condições;
(ii)
alteração da hipótese de vencimento antecipado das Debêntures, relativa a
restrições quanto a distribuição e/ou pagamento, pela Emissora, de dividendos, juros
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sobre capital próprio ou quaisquer outras distribuições de lucros aos acionistas da
Emissora, conforme previsto na Cláusula 5.1.1 (Eventos de Vencimento Antecipado
de Declaração Automática), item (viii) da Escritura de Emissão;
(iii)
alteração da hipótese de vencimento antecipado das Debêntures, relativa a
observância de Índice Financeiro pela Emissora, conforme previsto na Cláusula 5.2.1
(Eventos de Vencimento Antecipado Mediante AGD), item (x) da Escritura de
Emissão;
(iv)
inclusão na Escritura de Emissão de novo item na Cláusula 5.2.1 (Eventos de
Vencimento Antecipado Mediante AGD), referente aos termos e condições aplicáveis
à realização pela Emissora de evento de capitalização e/ou de liquidez; e
(v)
autorização para que o Agente Fiduciário pratique, em conjunto com a
Companhia, no que couber, todos e quaisquer atos e tome todas as providências
necessárias para dar efeito às deliberações aprovadas no âmbito da Assembleia,
incluindo, sem limitação, a possibilidade de celebração e formalização de aditamento
à Escritura de Emissão.
Os quóruns de instalação e deliberação relacionados à matéria a ser deliberada
serão computados em separado por Série.
Informações Adicionais
Informações adicionais sobre a Assembleia Geral de Debenturistas e as matérias
constantes da Ordem do Dia podem ser obtidas junto à Companhia (por meio de seu
canal de relacionamento com investidores) e/ou ao Agente Fiduciário (por meio do
endereço eletrônico: agentefiduciario@vortx.com.br). A Assembleia Geral de
Debenturistas será realizada através de sistema eletrônico, com link de acesso a ser
disponibilizado pelo Agente Fiduciário aos Debenturistas, devendo estes
encaminharem para o endereço eletrônico: agentefiduciario@vortx.com.br, com
cópia para o endereço eletrônico: assembleias@vortx.com.br, até 2 (dois) dias antes
da data de realização da Assembleia Geral de Debenturistas, na forma do disposto
no artigo 4º, § 1º, da Instrução CVM 625, os documentos elencados na Cartilha de
Orientações Gerais, constante no site do Agente Fiduciário (www.vortx.com.br).
Nos termos do artigo 3º da Instrução CVM 625, além da participação e do voto a
distância durante a Assembleia Geral de Debenturistas por meio do sistema
eletrônico indicado pelo Agente Fiduciário, também será admitido o preenchimento e
envio de instrução de voto a distância até 2 (dois) dias antes da realização da
Assembleia Geral de Debenturistas.
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O modelo do documento para preenchimento e envio da instrução de voto a distância
bem como a cópia da Escritura de Emissão estão disponíveis para consulta na sede
da Companhia e nas páginas eletrônicas da Companhia (ri.cvc.com.br), da B3 S.A.
– Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br); da CVM (http://www.cvm.gov.br –
Sistema Empresas.NET) e do Agente Fiduciário (www.vortx.com.br), na rede mundial
de computadores.

Santo André, 4 de novembro de 2020.
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