CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF n.º 10.760.260/0001-19
NIRE 35.300.367.596
AVISO AOS ACIONISTAS
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., em continuidade
ao fato relevante divulgado em 25 de setembro de 2017, e ao aviso aos acionistas
divulgado em 23 de outubro de 2017, informa aos seus acionistas e ao mercado em
geral o quanto segue:
1.
Término do prazo para exercício do direito de recesso. O prazo para os
acionistas que não aprovaram a incorporação de ações da Read Serviços Turísticos
S.A. (“Read”) e da Reserva Fácil Tecnologia S.A. (“Reserva”) pela Companhia,
deliberada pela assembleia geral extraordinária, realizada, em segunda convocação,
em 23 de outubro de 2017 (“AGE”), exercerem o direito de retirada da Companhia
terminou no dia 23 de novembro de 2017.
2.
Quantidade de ações a serem reembolsadas. A Companhia apurou que, durante
o prazo de recesso, foi exercido o direito de retirada em relação a 500 (quinhentas)
ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
3.
Balanço especial. Não houve requerimento de levantamento de balanço especial
previsto nos termos do artigo 45, § 2.º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das S.A.”).
4.
Valor do reembolso. O valor total a ser pago pela Companhia a título de
reembolso das ações objeto do direito de recesso será de R$ 7.075,59 (sete mil, setenta
e cinco reais e cinquenta e nove centavos), a ser pago contra as reservas de lucros da
Companhia.
5.
Pagamento do reembolso. A Companhia pagará o reembolso das ações no dia
01 de dezembro de 2017.
6.
Tratamento das ações reembolsadas. As 500 (quinhentas) ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal, a serem reembolsados serão mantidas em
tesouraria, nos termos do artigo 45, § 5.º, da Lei das S.A.
7.
Não revisão da Operação. Conforme divulgado no aviso aos acionistas de 23 de
outubro de 2017, a administração da Companhia não utilizará a faculdade prevista no
§ 3.º do artigo 137 da Lei das S.A., de maneira que a aprovação da incorporação das
ações de emissão da Read e Reserva pela AGE é irrevogável e irretratável e não será
objeto de reconsideração ou ratificação.
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A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre
eventuais novas informações do assunto objeto.
Santo André, 27 de novembro de 2017.

Luiz Fernando Fogaça
Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro e de Relação com Investidores
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