CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Companhia Aberta
CNPJ nº 10.760.260/0001-19
NIRE 35.300.367.596 | Código CVM 23310
EDITAL DE 2ª CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAA SER
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2019 ÀS 10:30 HORAS
O conselho de administração da CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.,
sociedade anônima, com sede na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua das
Figueiras, nº 501, 8° andar, Bairro Jardim, CEP 09080-370, inscrita no CNPJ sob o n.º
10.760.260/0001-19, registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia
aberta categoria “A” sob o código 23310 (“Companhia”), vem, pela presente, nos termos do artigo
124 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e dos
artigos 3.º e 5.º da Instrução CVM n.º 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada
(“ICVM 481/09”), convocar os acionistas da Companhia para reunirem-se em Assembleia Geral
Extraordinária (“Assembleia Geral”), a ser realizada, em segunda convocação, no dia 27 de março
de 2019, às 10:30 horas, na sede da Companhia, para examinar, discutir e votar a respeito da
seguinte ordem do dia:
(i)

apreciação do “Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Esferatur Passagens
e Turismo S.A. pela CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.”, celebrado pelas
administrações da Esferatur e da Companhia em 27 de fevereiro de 2019 (“Protocolo”);

(ii)

ratificação da nomeação e contratação, pela Companhia, da Cabrera Assessoria, Consultoria
e Planejamento Empresarial Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 22.356.119/0001-34, com sede
na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Avenida Yojiro Takaoka, nº 4384, Centro de
Apoio 1, conjunto 1012, Alphaville, CEP 06541-970, para elaboração do laudo de avaliação
do valor econômico das ações da Esferatur Passagens e Turismo S.A. a serem incorporadas
pela Companhia (“Laudo de Avaliação”);

(iii)

apreciação do Laudo de Avaliação;

(iv)

incorporação de ações da Esferatur Passagens e Turismo S.A., sociedade por ações, inscrita
no CNPJ sob o nº 76.530.260/0001-30 (“Esferatur”) pela Companhia (“Incorporação de
Ações”), com o consequente aumento do capital social da Companhia no montante de
R$ 122.530.500,00 (cento e vinte e dois milhões, quinhentos e trinta mil e quinhentos
reais), e com a destinação do montante de R$ 33.898.000,00 (trinta e três milhões,
oitocentos e noventa oito mil reais) à Reserva de Capital da Companhia, mediante a emissão

de 1.992.207 (um milhão, novecentos e noventa e duas mil, duzentas e sete) ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 4 (quatro) bônus de subscrição, em 4
(quatro) séries distintas, a serem atribuídos aos acionistas da Esferatur como vantagem
adicional às ações emitidas por conta da Incorporação de Ações;
(v)

autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das
deliberações acima; e

(vi)

alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para contemplar (i) os aumentos
do capital social da Companhia aprovado na Reuniões do Conselho de Administração
realizada em 12 de dezembro de 2018 e 31 de janeiro de 2019; e (ii) o aumento do capital
social da Companhia em decorrência da Incorporação de Ações, e a consolidação do
Estatuto Social da Companhia.

Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A. e do §5º do artigo 7º do Estatuto Social da Companhia,
os acionistas deverão exibir documento de identidade/documentos societários e comprovante de
depósito das ações da Companhia emitido, com no máximo 3 (três) dias de antecedência, pela
instituição financeira depositária ou pela entidade de custódia das ações para comprovar a
qualidade de acionista e participar da referida Assembleia Geral, e poderão ser representados por
mandatários, observadas as restrições legais previstas no §1º do artigo 126 da Lei das S.A. e
conforme Processo CVM RJ2014/3578, devendo, neste caso, ser apresentado também o
instrumento de mandato.
A Companhia solicita, nos termos do §6º do artigo 7º do Estatuto Social, que os documentos
acima listados necessários para a participação dos acionistas na Assembleia Geral sejam
apresentados com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da Assembleia Geral. Ressalta-se,
no entanto, que os acionistas que não realizarem o depósito prévio de tais documentos poderão
participar da Assembleia Geral mediante apresentação de tais documentos na abertura da
Assembleia Geral.
Os documentos e informações relativos às formalidades para participação e matérias a serem
deliberadas na Assembleia Geral encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da
Companhia e na página eletrônica da Companhia na rede mundial de computadores
(http://ri.cvc.com.br/), tendo sido enviados também à CVM (www.cvm.gov.br) e à B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br).
Santo André/SP, 19 de março de 2019.
Luiz Eduardo Falco Pires Correa
Presidente do Conselho de Administração
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