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AVISO AOS ACIONISTAS
Retificação de Informações sobre Novo Rateio de 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 retificar informações constantes
do Aviso aos Acionistas divulgado em 31 de agosto de 2020.
Conforme previsto no item 4(xvi) do Anexo ao Fato Relevante e Aviso aos Acionistas divulgado em
9 de julho de 2020, as sobras do Primeiro Rateio serão rateadas entre os subscritores que
manifestaram o interesse na reserva de novas sobras no Segundo Rateio, na proporção das ações
subscritas no período de preferência e no Primeiro Rateio.
Portanto, diferentemente do que constou nos Avisos aos Acionistas de 28 de agosto de 2020 e 31
de agosto de 2020, os subscritores que, nos termos do item 4(xvi) do Anexo ao Fato Relevante e
Aviso aos Acionistas, tiverem manifestado no boletim de subscrição do Primeiro Rateio o interesse
na reserva de novas sobras no Segundo Rateio, terão direito de subscrever 0,022422108250686
nova Ação para cada Ação que tiverem subscrito durante o período de preferência e o Primeiro
Rateio, proporção que fica retificada por este Aviso aos Acionistas. Fica também retificada a data
final do período de subscrição de novas sobras no Segundo Rateio, que passa a ser 08 de setembro
de 2020 (inclusive).
Todas as demais condições do Aviso aos Acionistas divulgado em 31 de agosto de 2020
permanecem inalteradas, inclusive com relação à possibilidade dos subscritores manifestarem o
interesse de subscrever uma quantidade adicional de Sobras, sujeito a disponibilidade, conforme
descrito no referido aviso.
Mais informações poderão ser obtidas no Departamento de Relações com Investidores da
Companhia, por meio do e-mail ri@cvc.com.br.
Santo André, 01 de setembro de 2020
Maurício Teles Montilha
Diretor Executivo de Finanças e Diretor de Relações com Investidores
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