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
AVISO AOS ACIONISTAS
Encerramento do Prazo para Subscrição de Sobras do Segundo Rateio, Alocação
de Sobras Adicionais e Prazo para Liquidação das Sobras
A CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. (“Companhia” ou “CVC”), em
cumprimento ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei das S.A.”), e na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem
informar que, em 08 de setembro de 2020, foi encerrado o período para subscrição privada
das sobras do segundo rateio de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal (“Ações”), a serem emitidas no âmbito do aumento do capital social da Companhia,
dentro do limite do capital autorizado, com a atribuição de 1 (um) bônus de subscrição, em
série única, como vantagem adicional a cada Ação subscrita, aprovado em reunião do
Conselho de Administração da Companhia realizada em 09 de julho de 2020 (“Período de
Subscrição de Sobras do Segundo Rateio” e “Aumento de Capital”, respectivamente).
I.
ENCERRAMENTO DO PRAZO PARA A SUBSCRIÇÃO DE SOBRAS DO
SEGUNDO RATEIO
Conforme informações fornecidas pelo Banco Bradesco S.A., agente escriturador das
ações da Companhia (“Escriturador”), ao final do Período de Subscrição das Sobras do
Segundo Rateio, foram subscritas 381.313 ações ordinárias, nominativas, escriturais, ao
preço de R$12,84 por ação ("Preço por Ação"), totalizando o valor de R$4.896.058,92
(“Sobras Subscritas do Segundo Rateio”).
Como resultado da subscrição das Sobras Subscritas do Segundo Rateio, foram também
atribuídos aos subscritores das novas Ações 381.313 bônus de subscrição, na proporção
de 1 (um) bônus de subscrição para cada 1 (uma) Ação subscrita (“Bônus de Subscrição”).
Cada Bônus de Subscrição confere ao seu titular o direito de subscrever 1,33 ação ordinária
da Companhia, nas condições aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião
realizada em 09 de julho de 2020 e descritas no Fato Relevante e Aviso aos Acionistas
datado do dia 09 de julho de 2020 (“Fato Relevante e Aviso aos Acionistas”).
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II.

ALOCAÇÃO DAS SOBRAS

Durante o Período de Subscrição de Sobras do Segundo Rateio, os subscritores solicitaram
a subscrição adicional de 18.725.579 sobras de ações não subscritas, sendo que foram
verificadas apenas 131.429 sobras a subscrever no Segundo Rateio.
Na medida em que os pedidos de subscrição de sobras adicionais foram superiores ao total
de sobras adicionais disponíveis para subscrição, a Companhia realizou o rateio
proporcional das referidas sobras adicionais entre os subscritores que solicitaram a reserva
de Sobras adicionais. As eventuais frações de sobras decorrentes do rateio proporcional
foram arredondadas para o número inteiro mais próximo.
III.

PRAZO PARA LIQUIDAÇÃO DAS SOBRAS ADICIONAIS

As referidas sobras de ações subscritas deverão, observados os procedimentos
específicos da Central Depositária de Ativos da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e
do Banco Bradesco S.A., instituição financeira responsável pela prestação de serviços de
escrituração das ações de emissão da Companhia (“Escriturador”), ser liquidadas até o dia
16 de setembro de 2020 (inclusive), de acordo com as instruções dos seus respectivos
agentes de custódia ou do Escriturador, conforme aplicável.
IV.
HOMOLOGAÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL E NÃO REALIZAÇÃO DE LEILÃO
DE SOBRAS
Considerando que, com o fim do prazo para liquidação das sobras adicionais, o montante
máximo do Aumento de Capital será atingido, não haverá leilão de sobras. Da mesma
forma, será realizada oportunamente reunião do Conselho de Administração da CVC para
homologar o Aumento de Capital.
V.
SUSBCRIÇÃO CONDICIONADA
RETRATAÇÃO DO INVESTIMENTO

E

INEXISTÊNCIA

DE

PRAZO

PARA

Como o montante máximo do Aumento de Capital será atingido, não serão canceladas
quaisquer ações originalmente subscritas cujos subscritores tenham condicionado sua
decisão de investimento, total ou parcialmente, ao atingimento do montante máximo do
Aumento de Capital.
Uma vez que foi possível condicionar a subscrição do Aumento de Capital, nos termos do
Fato Relevante e Aviso aos Acionistas, não será concedido prazo adicional para a
retratação da decisão de investimento.
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VI.

CRÉDITO E INÍCIO DA NEGOCIAÇÃO DAS AÇÕES SUBSCRITAS

As Ações subscritas serão creditadas em nome dos subscritores em até 3 (três) Dias Úteis
após a homologação do aumento do capital social pelo Conselho de Administração. O início
da negociação das novas Ações na B3 ocorrerá no primeiro Dia Útil após a homologação
do aumento do capital social pelo Conselho de Administração.
VII.

LOCAIS DE ATENDIMENTO

O atendimento aos titulares de direitos de subscrição de ações custodiados na Central
Depositária de Ativos deverá ser feito pelos agentes de custódia dos respectivos titulares.
O Escriturador estará à disposição dos acionistas e cessionários de direitos de preferência
para esclarecimentos de dúvidas ou obtenção de informações através do telefone 08007011616
ou
mediante
envio
de
mensagem
para
o
e-mail
dac.acecustodia@bradesco.com.br.
A CVC manterá́ os seus acionistas e o mercado em geral informados sobre o Aumento de
Capital, nos termos da regulamentação aplicável. Mais informações poderão ser obtidas no
Departamento de Relações com Investidores da Companhia, por meio do e-mail
ri@cvc.com.br.
Santo André, 14 de setembro de 2020
Maurício Teles Montilha
Diretor Executivo de Finanças e Diretor de Relações com Investidores
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