CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 10.760.260/0001-19
NIRE 35.300.367.596 | Código CVM nº 23310

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 3 DE FEVEREIRO DE 2021

1.
Data, hora e local: Aos 3 dias de fevereiro de 2021, às 17 horas, em reunião realizada
por meio de videoconferência nos termos do §7º do artigo 17 do Estatuto Social da CVC Brasil
Operadora e Agência de Viagens S.A. (“Companhia”).
2.
Convocação: Dispensada a convocação tendo em vista a presença de todos os membros
do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 17, §3º, do Estatuto Social da Companhia.
3.
Presença: Presentes os membros em exercício do Conselho de Administração da
Companhia, os Srs. 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 e Henrique Teixeira Alvares.
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 as seguintes matérias: (i) a emissão de novas ações e
consequente homologação do aumento de capital em razão do exercício dos bônus de
subscrição da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, conforme aprovado em
Reunião do Conselho de Administração realizada em 9 de julho de 2020; (ii) a consignação do
valor do novo capital social da Companhia em decorrência do item acima; e (iii) a autorização à
administração da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação das
deliberações descritas nos itens (i) e (ii) acima.
6.
Deliberações: Após as discussões relacionadas às matérias constantes da Ordem do Dia,
os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, aprovaram, sem ressalvas, o
quanto segue:
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(i)
inicialmente, foi verificado e confirmado que entre os dias 1° de dezembro de 2020 e 29
de janeiro de 2021 houve o exercício de 21.309.413 bônus de subscrição emitidos pela
Companhia e atribuídos como vantagem adicional aos subscritores de ações no âmbito do
aumento de capital da Companhia homologado pelo Conselho de Administração em reunião
realizada em 17 de setembro de 2020 (“Bônus de Subscrição”). Cada Bônus de Subscrição,
exercido ao preço de R$ 12,84 (doze reais e oitenta e quatro centavos) por Ação, valor este fixado
nos termos do artigo 170, parágrafo primeiro, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), confere ao seu titular o recebimento de 1,33 ação
ordinária, nominativa, escritural e sem valor nominal (“Ação”) da Companhia, conforme
aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 09 de julho de 2020.
Tendo em vista que o exercício dos Bônus de Subscrição resultou em frações de ações para
determinados titulares, o número de novas Ações emitidas foi arredondado pela Companhia,
com a consequente emissão de 7.159,85 novas Ações adicionais, conforme divulgado no fato
relevante e aviso aos acionistas de 09 de julho de 2020 e no aviso aos acionistas titulares de
bônus de subscrição de 30 de novembro de 2020, de forma a possibilitar a entrega de frações
adicionais a tais titulares dos Bônus de Subscrição que receberam fração de ação em razão do
exercício de seus Bônus de Subscrição, para que completem o número inteiro de ações mais
próximo.
Assim, em razão do arredondamento acima, restou aprovada a emissão de 28.348.679 novas
Ações, ao preço de emissão final médio de R$°12,8367545045 por Ação, a serem entregues aos
titulares dos Bônus de Subscrição exercidos. As novas Ações ora emitidas farão jus, em igualdade
de condições com as ações ordinárias atualmente existentes, a todos os direitos concedidos a
estas, inclusive a dividendos, juros sobre o capital próprio e eventuais remunerações de capital
que vierem a ser declarados pela Companhia a partir desta data, tendo em vista que não houve
direitos declarados desde 09 de julho de 2020.
(ii)
em decorrência da deliberação (1), o capital social da Companhia foi aumentado de
R$ 966.717.822,17 (novecentos e sessenta e seis milhões, setecentos e dezessete mil, oitocentos
e vinte e dois reais e dezessete centavos) representado por 172.828.579 (cento e setenta e dois
milhões, oitocentos e vinte e oito mil, quinhentas e setenta e nove) ações ordinárias, todas
escriturais nominativas e sem valor nominal, para R$ 1.330.622.855,02 (um bilhão, trezentos e
trinta milhões, seiscentos e vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos)
representado por 201.177.258 (duzentos e um milhões, cento e setenta e sete mil, duzentos e
cinquenta e oito) ações ordinárias, todas escriturais nominativas e sem valor nominal. O
Conselho de Administração submeterá oportunamente à deliberação da Assembleia Geral a
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alteração do artigo 5º do Estatuto Social, de forma a atualizar a redação estatutária sobre a
composição do capital social; e
(iii)
a administração da Companhia foi autorizada para praticar, a qualquer tempo, todos os
atos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas, bem como ratificou todos os
atos já praticados pela administração em relação às matérias tratadas na presente reunião.
7.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, com a lavratura
desta ata, que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.
Santo André/SP, 3 de fevereiro de 2021.
Mesa:
______________________________
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______________________________
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