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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2020
I.
Data, Hora e Local: Aos 09 dias do mês de julho de 2020, às 19:00h, por
conferência telefônica.
II.
Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença, por
conferência telefônica, de todos os membros do Conselho Fiscal da CVC Brasil
Operadora e Agência de Viagens S.A. (“Companhia”).
III.
Quórum: Presentes todos os membros em exercício do Conselho Fiscal, a
saber: Sr. Sergio Citeroni, Sr. Décio Magno Andrade Stochiero, e Sra. Doris Beatriz
França Wilhelm.
IV.
Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Doris Beatriz
França Wilhelm, que convidou a Sra. Roberta Dias Ramos Queiroz para secretariar os
trabalhos.
V.
Ordem do Dia: Analisar e se manifestar, nos termos do artigo 166, parágrafo
segundo, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”), sobre a realização de aumento do capital social da Companhia,
a ser deliberado em reunião do Conselho de Administração da Companhia (“Reunião do
Conselho de Administração”), dentro do limite do capital autorizado, no montante de, no
mínimo, R$200.000.00,16 (duzentos milhões de reais e dezesseis centavos) (“Valor
Mínimo do Aumento de Capital”) e, no máximo, R$301.740.000,00 (trezentos e um
milhões, setecentos e quarenta mil reais), mediante a emissão, para subscrição privada,
de, no mínimo, 15.576.324 (quinze milhões, quinhentos e setenta e seis mil, trezentas
e vinte e quatro) e, no máximo, 23.500.000,00 (vinte e três milhões e quinhentas mil)
ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal (“Ações”), ao preço
de emissão de R$12,84 (doze reais e oitenta e quatro centavos) por Ação, com a
atribuição de 1 (um) bônus de subscrição, em série única, cujo preço de exercício será
também de R$12,84 (doze reais e oitenta e quatro centavos) para cada nova ação
subscrita (“Bônus de Subscrição”), como vantagem adicional aos subscritores de cada
uma das novas ações objeto do aumento de capital, admitida a subscrição parcial e a
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consequente homologação parcial do aumento de capital caso seja verificada a
subscrição de novas Ações correspondentes, no mínimo, ao Valor Mínimo do Aumento
de Capital, observado que preço de emissão deverá ser fixado nos termos do artigo 170,
parágrafo primeiro, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações, para o fortalecimento da
posição de caixa da Companhia a fim de viabilizar a retomada das vendas a crédito e
parceladas, que compõem aproximadamente 85% do total das suas vendas, e a
preparação da Companhia para um cenário de curto prazo ainda marcado por grande
volatilidade e incerteza em razão da pandemia de Covid-19 (“Aumento de Capital”).
Assumindo uma subscrição integral das Ações objeto do Aumento de Capital, e caso a
totalidade dos Bônus de Subscrição seja exercida, o aumento de capital resultante será
de até R$401.314.200,00 (quatrocentos e um milhões, trezentos e quatorze mil e
duzentos reais), dentro do limite do capital autorizado, respeitados eventuais ajustes,
para cima ou para baixo, por conta de arredondamento.
Deliberações: Para os fins do artigo 166, §2º, da Lei das Sociedades por Ações, tendo
tomado ciência da ordem do dia da Reunião do Conselho de Administração, os membros
do Conselho Fiscal se manifestaram, de forma unânime, favoravelmente à realização
do Aumento de Capital, aprovando a emissão de parecer favorável à realização do
Aumento de Capital, na forma constante do Anexo a esta ata.
VI.
Encerramento: Nada mais havendo a discutir, o Senhor Presidente agradeceu
a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a reunião
para que se lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme,
foi aprovada, conforme votos proferidos por e-mails, e assinada pela mesa e pelos
conselheiros presentes. Mesa: (aa) Sra. Doris Beatriz França, Presidente. Sra. Roberta
Dias Ramos Queiroz, Secretária. Conselheiros Presentes: (aa) Sr. Sergio Citeroni, Sr.
Décio Magno Andrade Stochiero, e Sra. Doris Beatriz França Wilhelm.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
Santo André, 09 de julho de 2020
__________________________________
Roberta Dias Ramos Queiroz
Secretária
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ANEXO À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2020
PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os membros do Conselho Fiscal da Companhia, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, dando cumprimento ao disposto no artigo 166, parágrafo segundo, da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, examinaram a proposta da
administração da Companhia para a realização do Aumento de Capital, e, com base nos
documentos examinados, se manifestam favoravelmente à realização do Aumento de
Capital.
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