CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
CNPJ nº 10.760.260/0001-19
NIRE 35300367596
Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA
TERCEIRA EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES NÃO CONVERSÍVEIS EM
AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, PARA
DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS, DA CVC BRASIL
OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

A CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. (“Companhia” ou
“Emissora”), na qualidade de emissora da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária para Distribuição Pública com
Esforços Restritos (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), vem, através do
presente edital de convocação, convocar os titulares das Debêntures em circulação
(“Debenturistas”), nos termos do Instrumento Particular de Escritura da 3ª Emissão
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie
Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da CVC Brasil
Operadora e Agência de Viagens S.A., celebrado entre a Emissora e a Pentágono
S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Escritura de Emissão” e
“Agente Fiduciário”), para se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas
(“Assembleia Geral de Debenturistas”), a se realizar, em primeira convocação, no
próximo dia 19 de novembro de 2020, às 12h00, de modo exclusivamente digital,
através de sistema eletrônico, com link de acesso a ser encaminhado aos
Debenturistas habilitados, de acordo com a Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de
1976 (“Lei das Sociedades por Ações”) e com a Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários ("CVM") nº 625, de 14 de maio de 2020 ("Instrução CVM 625"), a fim de
examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia, conforme proposta
apresentada pelos Debenturistas à Companhia na assembleia geral de
debenturistas realizada no dia 30 de outubro de 2020:
(i)
alteração da quantidade de parcelas, periodicidade e forma de pagamento
do Valor Nominal Unitário das Debêntures, previstos na Cláusula 4.21 –
Pagamento do Valor Nominal Unitário da Escritura de Emissão;
(ii)
alteração dos Juros Remuneratórios das Debêntures, previstos na Cláusula
4.23 – Juros Remuneratórios da Escritura de Emissão, a repactuação de seus
termos e condições;

JUR_SP - 38627231v2 - 11971002.457785

(iii)
alteração das Datas de Pagamento dos Juros, conforme previsto na
Cláusula 4.23.6 da Escritura de Emissão;
(iv)
alteração da hipótese de vencimento antecipado das Debêntures, relativa a
restrições quanto a distribuição e/ou pagamento, pela Emissora, de dividendos,
juros 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;
(v)
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;
(vi)
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
(vii)
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.
Informações Adicionais
Termos aqui previstos em letras maiúsculas e não definidos têm o significado que
lhes é atribuído na Escritura de Emissão.
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). A Assembleia Geral de
Debenturistas será realizada através de sistema eletrônico, com link de acesso a
ser disponibilizado pela Emissora àqueles Debenturistas que enviarem, para o
endereço eletrônico rafaelbispo@cvccorp.com.br, com cópia para o endereço
eletrônico assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente até 2 (dois)
dias antes da data de realização da Assembleia Geral de Debenturistas, observado
o disposto na Instrução CVM 625:
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(i)
quando pessoa física, cópia digitalizada de documento de identidade válido
com foto do debenturista;
(ii)
quando pessoa jurídica, (a) último estatuto social ou contrato social
consolidado, devidamente registrado na junta comercial competente; (b)
documentos societários que comprovem a representação legal do debenturista; e
(c) documento de identidade válido com foto do representante legal;
(iii)
quando fundo de investimento, (a) último regulamento consolidado do fundo;
(b) estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso,
observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os
poderes de representação em Assembleia Geral de Debenturistas; e (c) documento
de identidade válido com foto do representante legal; e
(iv)
caso qualquer dos Debenturistas indicados nos itens (i) a (iii) acima venha a
ser representado por procurador, além dos respectivos documentos indicados
acima, deverá encaminhar procuração com poderes específicos para sua
representação na Assembleia Geral de Debenturistas.

Santo André, 4 de novembro de 2020.
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