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
aos fatos relevantes divulgados em 08 de novembro de 2017 e em 24 de novembro de
2017, e ao aviso aos acionistas divulgado em 13 de dezembro 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 ratificação da aquisição de quotas representativas de
100% (cem por cento) do capital social da Visual Turismo Ltda. (“Visual”) pela
Companhia, deliberada pela assembleia geral extraordinária, realizada em 12 de
dezembro de 2017 (“AGE”), exercerem o direito de retirada da Companhia terminou no
dia 15 de janeiro de 2018.
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 13.900 (treze mil e
novecentas) 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$ 61.614,72 (sessenta e um
mil, seiscentos e quatorze reais e setenta e dois centavos), a ser pago contra as
reservas de lucros da Companhia.
5.
Pagamento do reembolso. A Companhia pagará o reembolso das ações no dia
19 de janeiro de 2018.
6.
Tratamento das ações reembolsadas. As 13.900 (treze mil e novecentas) 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 13 de
dezembro 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 ratificação da
aquisição da Visual 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, 15 de janeiro de 2018.

Luiz Fernando Fogaça
Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro e de Relação com Investidores
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CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Publicly Held Company
Corporate Taxpayer ID CNPJ/MF no. 10.760.260/0001-19
Company Registry (NIRE) 35.300.367.596
NOTICE TO SHAREHOLDERS
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. (“Company”), in continuity with the
material facts disclosed on November 8th, 2017 and November 24th, 2017 and the notice
to shareholders disclosed on December 13th, 2017, hereby informs its shareholders and
the market in general of the following:
Termination of the right of withdrawal. The period for the shareholders that did
not approved the ratification of the acquisition of quotas representing one hundred
percent (100%) of the capital stock of Visual Turismo Ltda. ("Visual"), approved on the
Extraordinary General Shareholders’ Meeting held on December, 12th, 2017 (“EGM”), to
exercise their right to withdrawal ended on January 15th, 2018.
1.

Number of shares to be reimburse. The Company verified that, during the
withdrawal period, the right to withdrawal was exercised in regard of thirteen thousand
and nine hundred (13,900) common, registered, book-entry shares with no par value.
2.

Special Balance Sheet. There was no request to drafting of a special balance
sheet, in accordance with Article 45, paragraph 2nd of Law 6,404, of December 15, 1976,
as amended (“Brazilian Corporation Law”).
3.

Reimburse Value. The total amount to be paid by the Company as reimbursement
of the shares subject to the right to withdrawal shall be sixty one thousand, six hundred
and fourteen Brazilian reais and seventy two cents (BRL 61,614.72), to be paid against
the Company's profit reserves.
4.

Reimbursement payment. The Company shall pay the reimburse value on
January 19th, 2017.
5.

Treatment of reimbursed shares. The thirteen thousand and nine hundred
(13,900) registered, book-entry common shares with no par value to be reimbursed shall
be held in treasury, pursuant to article 45, paragraph 5, of the Brazilian Corporate Law.
6.

No review of the resolution. As disclosed in the Notice to the Shareholders of
December 13th, 2017, the Company's management shall not use the option set forth in
paragraph 3rd of article 137 of the Brazilian Corporate Law, thus, the approval of the
7.
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approval of the ratification of the acquisition of Visual in the EGM will not be subject to
later rectification or ratification.
The Company will maintain its shareholders and the market in general informed about
any new information regarding the subject of this Shareholders’ Notice.

Santo André, January 15th, 2017.

Luiz Fernando Fogaça
Vice-Chief Financial Officer and Investor Relations Officer
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