CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME n° 10.760.260/0001-19
NIRE 35.300.367.596 | Código CVM nº 23310
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2020

1.
Data, Hora e Local: Realizada em 16 de novembro de 2020, às 9:00 horas, por
videoconferência, nos termos do Artigo 17, §7º do Estatuto Social da CVC Brasil Operadora e
Agência de Viagens S.A. (“Companhia”).
2.
Convocação: Convocação devidamente realizada, nos termos do Artigo 17, §2º, do
Estatuto Social da Companhia
3.
Presença: Presentes os membros em exercício do Conselho de Administração da
Companhia, quais sejam: Srs. Silvio José Genesini Junior (Presidente), Deli Koki Matsuo (VicePresidente), Cristina Helena Zingaretti Junqueira, Eduardo de Britto Pereira Azevedo, Felipe
Villela Dias, Flavio Uchoa Teles de Menezes e Henrique Teixeira Alvares. Presentes também,
como convidados, [o Sr. Leonel Andrade (Diretor Presidente), o Sr. Mauricio Teles Montilha
(Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores) e a Sra. Roberta Dias Ramos
Queiroz (Gerente Executiva do Departamento Jurídico).
4.
Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Silvio José Genesini Junior e secretariados
pela Sra. Roberta Dias Ramos Queiroz.
5.

Ordem do Dia: Deliberar sobre:

(i)

a alteração de determinadas condições das debêntures da 2ª (segunda) emissão de
debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária
para distribuição pública com esforços restritos da Companhia (“Debêntures da 2ª
Emissão” e “2ª Emissão”, respectivamente);

(ii)

a alteração de determinadas condições das debêntures da 3ª (terceira) emissão de
debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária
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para distribuição pública com esforços restritos da Companhia (“Debêntures da 3ª
Emissão” e “3ª Emissão”, respectivamente);
(iii)

a alteração de determinadas condições das debêntures da 4ª (quarta) emissão de
debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, da espécie quirografária
para distribuição pública com esforços restritos (“Debêntures da 4ª Emissão” e “4ª
Emissão”, respectivamente); e

(iv)

a autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à
implementação das deliberações aprovadas.

6.
Deliberações: Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia e de acordo com
o material apresentado em reunião que fica arquivado no portal de governança corporativa da
Companhia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, decidiram aprovar,
sem ressalvas:
(i)
Alteração de determinadas condições das Debêntures da 2ª Emissão. Alterar
determinadas condições das Debêntures da 2ª Emissão previstas no “Instrumento Particular de
Escritura da 2ª 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 Companhia e a Pentágono S.A. Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários (“Escritura da 2ª Emissão”), conforme descrito a seguir:
(a)
alteração do prazo das Debêntures da 2ª Emissão e da Data de Vencimento
(conforme definido na Escritura da 2ª Emissão), previstos na Cláusula 4.21 – Prazo e
Data de Vencimento da Escritura da 2ª Emissão;
(b)
alteração da quantidade de parcelas, periodicidade e forma de pagamento do
Valor Nominal Unitário (conforme definido na Escritura da 2ª Emissão) das Debêntures
da 2ª Emissão, previstos na Cláusula 4.22 – Pagamento do Valor Nominal Unitário da
Escritura da 2ª Emissão;
(c)
alteração dos Juros Remuneratórios (conforme definido na Escritura da 2ª
Emissão) das Debêntures da 2ª Emissão, previstos na Cláusula 4.24 – Juros
Remuneratórios da Escritura da 2ª Emissão, bem como a repactuação de seus termos e
condições;
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(d)
alteração das Datas de Pagamento dos Juros (conforme definido na Escritura da
2ª Emissão), previsto na Cláusula 4.24.6 da Escritura da 2ª Emissão;
(e)
alteração da hipótese de vencimento antecipado das Debêntures da 2ª Emissão,
relativa a restrições quanto a distribuição e/ou pagamento, pela Companhia, de
dividendos, juros sobre capital próprio ou quaisquer outras distribuições de lucros aos
acionistas da Companhia, previsto na Cláusula 5.1.1 (Eventos de Vencimento Antecipado
de Declaração Automática), item (viii) da Escritura da 2ª Emissão;
(f)
alteração da hipótese de vencimento antecipado das Debêntures da 2ª Emissão,
relativa à observância de Índice Financeiro (conforme definido na Escritura da 2ª
Emissão) pela Companhia, previsto na Cláusula 5.2.1 (Eventos de Vencimento
Antecipado Mediante AGD), item (x) da Escritura da 2ª Emissão;
(g)
inclusão na Escritura da 2ª Emissão de novo item na Cláusula 5.2.1 (Eventos de
Vencimento Antecipado Mediante AGD), referente aos termos e condições aplicáveis à
realização pela Companhia de evento de liquidez até 30 de setembro de 2021.
(ii)
Alteração de determinadas condições das Debêntures da 3ª Emissão. Alterar
determinadas condições das Debêntures da 3ª Emissão previstas no “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 Companhia e a Pentágono S.A. Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários (“Escritura da 3ª Emissão”), conforme descrito a seguir:
(a)
alteração da quantidade de parcelas, periodicidade e forma de pagamento do
Valor Nominal Unitário (conforme definido na Escritura da 3ª Emissão) das Debêntures
da 3ª Emissão, previstos na Cláusula 4.21 – Pagamento do Valor Nominal Unitário da
Escritura da 3ª Emissão;
(b)
alteração dos Juros Remuneratórios (conforme definido na Escritura da 3ª
Emissão) das Debêntures da 3ª Emissão, previstos na Cláusula 4.23 – Juros
Remuneratórios da Escritura da 3ª Emissão, bem como a repactuação de seus termos e
condições;
(c)
alteração das Datas de Pagamento dos Juros (conforme definido na Escritura da
3ª Emissão), previsto na Cláusula 4.23.6 da Escritura da 3ª Emissão;
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(d)
alteração da hipótese de vencimento antecipado das Debêntures da 3ª Emissão,
relativa a restrições quanto a distribuição e/ou pagamento, pela Companhia, de
dividendos, juros sobre capital próprio ou quaisquer outras distribuições de lucros aos
acionistas da Companhia, previsto na Cláusula 5.1.1 (Eventos de Vencimento Antecipado
de Declaração Automática), item (viii) da Escritura da 3ª Emissão;
(e)
alteração da hipótese de vencimento antecipado das Debêntures da 3ª Emissão,
relativa à observância de Índice Financeiro (conforme definido na Escritura da 3ª
Emissão) pela Companhia, previsto na Cláusula 5.2.1 (Eventos de Vencimento
Antecipado Mediante AGD), item (x) da Escritura da 3ª Emissão;
(f)
inclusão na Escritura da 3ª Emissão de novo item na Cláusula 5.2.1 (Eventos de
Vencimento Antecipado Mediante AGD), referente aos termos e condições aplicáveis à
realização pela Companhia de evento de liquidez até 30 de setembro de 2021.
(iii)
Alteração de determinadas condições das Debêntures da 4ª Emissão. Alterar
determinadas condições das Debêntures da 4ª Emissão previstas no “Instrumento Particular de
Escritura da 4ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da
Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da CVC Brasil Operadora
e Agência de Viagens S.A.”, celebrado entre a Companhia e a Vórtx Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários Ltda. (“Escritura da 4ª Emissão” e, em conjunto com a Escritura da 2ª
Emissão e a Escritura da 3ª Emissão as “Escrituras de Emissão”), conforme descrito a seguir:
(a)
alteração dos Juros Remuneratórios (conforme definido na Escritura da 4ª
Emissão) das Debêntures da 4ª Emissão de cada Série (conforme definido na Escritura
da 4ª Emissão), previstos na Cláusula 4.23 – Juros Remuneratórios da Escritura da 4ª
Emissão;
(b)
repactuação dos termos e condições das Debentures da 4ª Emissão, incluindo
alteração da forma de pagamento do seu Valor Nominal Unitário, conforme definido na
Escritura da 4ª Emissão;
(c)
alteração da hipótese de vencimento antecipado das Debêntures da 4ª Emissão,
relativa a restrições quanto a distribuição e/ou pagamento, pela Companhia, de
dividendos, juros sobre capital próprio ou quaisquer outras distribuições de lucros aos
acionistas da Companhia, previsto na Cláusula 5.1.1 (Eventos de Vencimento Antecipado
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de Declaração Automática), item (viii) da Escritura da 4ª Emissão;
(d)
alteração da hipótese de vencimento antecipado das Debêntures da 4ª Emissão,
relativa à observância de Índice Financeiro (conforme definido na Escritura da 4ª
Emissão) pela Companhia, previsto na Cláusula 5.2.1 (Eventos de Vencimento
Antecipado Mediante AGD), item (x) da Escritura da 4ª Emissão;
(e)
inclusão na Escritura da 4ª Emissão de novo item na Cláusula 5.2.1 (Eventos de
Vencimento Antecipado Mediante AGD), referente aos termos e condições aplicáveis à
realização pela Companhia de evento de liquidez até 30 de setembro de 2021 e, na
hipótese deste evento não ser observado, de evento de capitalização condicional; e
(iv)
Autorização à Administração. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar, a qualquer
tempo, todos os atos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas incluindo,
sem limitação: (a) discutir, negociar e definir os termos e condições finais das novas redações a
serem incluídas nas Escrituras de Emissão; (b) celebrar e assinar todos e quaisquer contratos,
instrumentos e documentos relativos às deliberações ora realizadas, incluindo, mas não se
limitando, aditamentos às Escrituras de Emissão, atas de assembleia geral de debenturistas,
propostas, formulários, declarações, cartas, notificações, certificados e demais documentos; e
(c) praticar todos os demais atos necessários à formalização, efetivação e administração das
deliberações desta reunião, inclusive constituir procuradores para assinar os documentos
mencionados no item (b) acima e representar a Companhia em assembleias, reuniões e em
quaisquer tipos de eventos relacionados às deliberações acima. Para todos os fins e efeitos,
ficam ratificados todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia que se enquadrem na
autorização acima concedida.
7.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a que dela
quisesse fazer uso e, ante à ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos da
reunião e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.
Santo André, 16 de novembro de 2020.
Mesa:
______________________________
Silvio José Genesini Junior
Presidente da Mesa

______________________________
Roberta Dias Ramos Queiroz
Secretária
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Membros do Conselho de Administração presentes à reunião:

______________________________
Silvio José Genesini Junior
Presidente

______________________________
Deli Koki Matsuo
Vice-Presidente

______________________________
Cristina Helena Zingaretti Junqueira

______________________________
Eduardo de Britto Pereira Azevedo

______________________________
Felipe Villela Dias

______________________________
Flavio Uchoa Teles de Menezes

______________________________
Henrique Teixeira Alvares
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