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AVISO AOS ACIONISTAS
A 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”), em atendimento ao disposto no artigo 21-L, I, da Instrução CVM n.º 481, de 17
de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM 481/09”), comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral que, tendo em vista o término do mandato dos atuais membros do conselho
de administração da Companhia em 20 de outubro de 2018, será realizada, em 6 de novembro
de 2018, Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para, dentre outras matérias, deliberar
sobre a eleição dos novos membros do conselho de administração da Companhia, com prazo
de gestão unificado por 2 (dois) anos, conforme prevê o artigo 14 do Estatuto Social da
Companhia.
Desse modo, nos termos do artigo 21-L, § 1º, I, ‘b’ da ICVM 481/09, a Companhia informa que
inicia-se, nesta data, e encerra-se, em 11 de outubro de 2018, o período para acionistas titulares
de pelo menos 1,5% das ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de
emissão da Companhia, incluírem candidatos ao conselho de administração no boletim de voto
a distância da AGE.
A solicitação de inclusão de candidatos no boletim de voto a distância deverá observar os
requisitos previstos no art. 21-M da ICVM 481/09 e no item 12.2 do Formulário de Referência da
Companhia e ser acompanhada dos seguintes documentos (i) cópia do instrumento de
declaração de desimpedimento, conforme prevista na Instrução CVM 367, de 29 de maio de
2002, ou declaração de que obteve do indicado a informação de que está em condições de firmar
tal instrumento, indicando as eventuais ressalvas; (ii) currículo do candidato, contendo, no
mínimo, sua qualificação, experiência profissional, escolaridade, principal atividade profissional
que exerce no momento e indicação de quais cargos ocupa em conselhos de administração,
fiscal ou consultivo em outras companhias, e as demais informações requeridas no artigo 10 da
ICVM 481/09; e (iii) a declaração de independência prevista no artigo 17, I, do Regulamento do
Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, por meio do qual o indicado deverá atestar
seu enquadramento em relação aos critérios de independência.

A solicitação de inclusão de candidatos no boletim de voto a distância ser realizada por meio de
solicitação escrita enviada ao Departamento de Relações com Investidores da Companhia para
o endereço da Companhia localizado na Rua das Figueiras, nº 501, 8º andar, Bairro Jardim, CEP
09080-370, ou para o endereço eletrônico ri@cvc.com.br.
A Companhia disponibilizará, oportunamente, as demais informações relacionadas a referida
AGE, nos termos da legislação e regulamentação aplicável.
Santo André/SP, 29 de setembro de 2018.
Leopoldo Viriato Saboya
Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores

