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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2019

1.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 dias de março de 2019, às 10:30 horas, na sede social

da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de
Santo André, Estado de São Paulo, na Rua das Figueiras, nº 501, 8º andar, CEP 09080-370.

2.

CONVOCAÇÃO: O edital de convocação foi publicado, na forma do artigo 124 da Lei nº

6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), (i) no jornal "Diário
Oficial do Estado de São Paulo, nas edições de 19, 20 e 21 de março de 2019, nas páginas 94,
39 e 119, respectivamente, e (ii) no jornal “Valor Econômico”, nas edições de 19, 20 e 21 de
março de 2019, nas páginas E12, E5 e E15, respectivamente.

3.

PRESENÇA: Presentes acionistas titulares de 43.828.514 (quarenta e três milhões,

oitocentas e vinte e oito mil, quinhentas e catorze) ações ordinárias, nominativas, escriturais e
sem valor nominal de emissão da Companhia, representativas de 29,90% (vinte e nove vírgula
noventa por cento) do capital social total e com direito a voto da Companhia, conforme
assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presentes, ainda,
o Sr. Fabio Pecequilo, representante da Cabrera Assessoria, Consultoria e Planejamento
Empresarial Ltda. (“Mazars”), a Sra. Doris Beatriz França Wilhelm, representante do Conselho
Fiscal da Companhia e o Sr. Leopoldo Viriato Saboya, representante da administração da
Companhia.

4.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Luiz Fernando Fogaça e secretariados

pela Sra. Letícia Gerard Tavares Málaga.

5.

DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS

PELOS

ACIONISTAS:

A proposta da

administração foi colocada à disposição dos acionistas na sede da Companhia e divulgada nas
páginas eletrônicas da Companhia (http://www.cvc.com.br/ri), da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A., Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”)
(http://www.bmfbovespa.com.br), no dia 21 de março de 2019, na forma da Lei das S.A., do
estatuto da Companhia e regulamentação da CVM aplicável.
6.

ORDEM DO DIA: Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e

votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) apreciação do “Protocolo e Justificação de
Incorporação de Ações da Esferatur Passagens e Turismo S.A. pela CVC Brasil Operadora e
Agência de Viagens S.A.”, celebrado pelas administrações da Esferatur e da Companhia em 27
de fevereiro de 2019 (“Protocolo”); (ii) ratificação da nomeação e contratação, pela Companhia,
da Cabrera Assessoria, Consultoria e Planejamento Empresarial Ltda. (“Mazars”), inscrita no
CNPJ sob o nº 22.356.119/0001-34, com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo,
Avenida Yojiro Takaoka, nº 4384, Centro de Apoio 1, conjunto 1012, Alphaville, CEP 06541-970,
para elaboração do laudo de avaliação do valor econômico das ações da Esferatur Passagens e
Turismo S.A. a serem incorporadas (“Laudo de Avaliação”); (iii) apreciação do Laudo de
Avaliação; (iv) incorporação de ações da Esferatur Passagens e Turismo S.A., sociedade por
ações, inscrita no CNPJ sob o nº 76.530.260/0001-30 (“Esferatur”) pela Companhia
(“Incorporação de Ações”), com o consequente aumento do capital social da Companhia no
montante de R$ 122.530.500,00 (cento e vinte e dois milhões, quinhentos e trinta mil e quinhentos
reais), e com a destinação do montante de R$ 33.898.000,00 (trinta e três milhões, oitocentos e
noventa e oito mil reais) à Reserva de Capital da Companhia, mediante a emissão de 1.992.207
(um milhão, novecentas e noventa e duas mil, duzentas e sete) ações ordinárias, nominativas e
sem valor nominal e 4 (quatro) bônus de subscrição, em 4 (quatro) séries distintas, a serem
atribuídos aos acionistas da Esferatur como vantagem adicional às ações emitidas em
decorrência da Incorporação de Ações; (v) autorização para os administradores praticarem todos
os atos necessários à efetivação das deliberações acima; e (vi) alteração do artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia, para contemplar (i) os aumentos do capital social da Companhia aprovados
nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 12 de dezembro de 2018 e 31 de
janeiro de 2019; e (ii) o aumento do capital social da Companhia em decorrência da Incorporação
de Ações, e a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

7.

DELIBERAÇÕES: Instalada a assembleia em segunda convocação e após o exame e a

discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram o
quanto segue:

7.1.

Aprovar, por 43.828.514 (quarenta e três milhões, oitocentos e vinte e oito mil, quinhentos e
catorze) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a lavratura da presente
ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o § 1º do artigo 130 da Lei
das S.A., e sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes na forma
do § 2º do mesmo artigo da Lei das S.A.
7.1.1.

Ainda, resolveram os acionistas consignar que a implementação da incorporação de
ações fica sujeita ao fechamento da operação com a aquisição de 50% (cinquenta por
cento) das ações de emissão da Esferatur pela Companhia, aprovada pelos acionistas
em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de março de 2019, e à aprovação
da incorporação de ações pelos acionistas da Esferatur, na forma da Lei das S.A.
(“Condição Suspensiva”)

7.2.

Aprovar, por 43.828.514 (quarenta e três milhões, oitocentos e vinte e oito mil,

quinhentos e catorze) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, o
Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Esferatur Passagens e Turismo S.A. pela
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., celebrado pelas administrações da Esferatur
e da Companhia, em 27 de fevereiro de 2019, da ação de emissão da Incorporada para
convertê-la em subsidiaria integral da Companhia, cujo instrumento particular, rubricado pela
Mesa, fica arquivado na sede da Companhia como Anexo I.
7.2.1.

Consignar que, em cumprimento ao disposto no artigo 252 da Lei das S.A., para fins
informacionais e comparativos, foi elaborado laudo de avaliação do patrimônio líquido
da Esferatur ajustado a preço de mercado, conforme laudo de avaliação que integra o
Protocolo e Justificação (Anexo I).

7.3.

Aprovar, por 43.828.514 (quarenta e três milhões, oitocentos e vinte e oito mil,

quinhentos e catorze) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a
ratificação da nomeação e contratação da CABRERA ASSESSORIA, CONSULTORIA E
PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA. (“Mazars”), com sede na Cidade de Barueri,
Estado de São Paulo, Av. Yojiro Takaoka, n.º 4.384, Centro de Apoio 1, conj. 1012 Alphaville,
CEP 06541-970, inscrita no CNPJ/MF 22.356.119/0001-34 (“Empresa Avaliadora”) como
empresa responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação, consoante o disposto no artigo
226 da Lei das S.A.
7.3.1.

Nos termos da legislação vigente, a Empresa Avaliadora declarou: (i) não ser titular,
direta ou indiretamente, de qualquer valor mobiliário ou derivativo referenciado em valor

mobiliário de emissão das Incorporadas ou da Companhia; (ii) não ter conhecimento
de conflito de interesses, direto ou indireto que lhe diminua a independência necessária
ao desempenho de suas funções; e (iii) que as Incorporadas, a Companhia, seus
controladores, acionistas ou administradores, de nenhuma forma: (a) direcionaram,
limitaram, dificultaram ou praticaram quaisquer atos que tenham ou possam ter
comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento das informações, bens,
documentos ou metodologias de trabalho relevantes para a qualidade de suas
respectivas conclusões, (b) restringiram, de qualquer forma, a sua capacidade de
determinar as conclusões apresentadas de forma independente, ou (c) determinaram
as metodologias utilizadas para a elaboração do laudo de avaliação do valor
econômico das ações das Incorporadas a serem incorporadas pela Companhia.
7.4.

Aprovar, por 43.828.514 (quarenta e três milhões, oitocentos e vinte e oito mil,

quinhentos e catorze) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, o Laudo
de Avaliação que fica arquivado na sede da Companhia como Anexo I ao Protocolo e
Justificação.
7.4.1.

Consignar que as ações da Esferatur a serem incorporadas pela Companhia foram
avaliadas pela Empresa Avaliadora pelo estudo de valor da Esferatur, baseado na
abordagem da renda (método do fluxo de caixa descontado ou DCF), na data-base de
31 de dezembro de 2018 (“Data-Base”).

7.5.

Aprovar, 43.828.514 (quarenta e três milhões, oitocentos e vinte e oito mil, quinhentos

e catorze) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a incorporação das
ações da Esferatur pela Companhia, nos termos e condições previstas no instrumento de
Protocolo e Justificação.
7.5.1.

Por meio da incorporação das ações da Esferatur pela Companhia, a Esferatur será
convertida em subsidiária integral da Companhia, e os atuais acionistas da Esferatur
se tornam acionistas da Companhia, nos termos e condições previstos no Protocolo e
Justificação.

7.5.2.

Nos termos do artigo 252 da Lei das S.A., considerando o valor econômico das ações
da Esferatur a serem incorporadas – R$ 156.428.500,00 (cento e cinquenta e seis
milhões, quatrocentos e vinte e oito mil e quinhentos reais), conforme Laudo de
Avaliação elaborado com base no critério de fluxo de caixa descontado, o capital social
da Companhia aumentará no valor de R$ 122.530.500,00 (cento e vinte e dois milhões,

quinhentos e trinta mil e quinhentos reais), e a destinação à Reserva de Capital da
Companhia do saldo de R$ 33.898.000,00 (trinta e três milhões, oitocentos e noventa
e oito mil reais). O aumento de capital deverá ser subscrito e integralizado pelos
administradores da Esferatur, em benefício de seus acionistas e de forma proporcional
à participação acionária detida pelos acionistas da Esferatur, mediante a versão das
ações da Esferatur, com a emissão de 1.992.207 (um milhão, novecentas e noventa e
duas mil, duzentas e sete) novas ações ordinárias pela Companhia, calculadas com
base na relação de troca estabelecida no Protocolo. Não obstante, as ações emitidas
em decorrência da Incorporação de Ações em favor dos acionistas da Esferatur terão
sua negociação restrita por um período de 3 (três) anos contados da respectiva
emissão, observado que tais ações serão liberadas na proporção de 1/3 (um terço) ao
ano.
7.5.3.

Em conformidade com o inciso II, das alíneas “a” e “b” do artigo 137 da Lei das S.A.,
os acionistas dissidentes não terão direito de retirada, tendo em vista a liquidez e
dispersão no mercado.

7.5.4.

Nos termos do parágrafo único do artigo 20-A da ICVM 481/09, a Companhia fica
dispensada de prestar as informações descritas no Anexo 14 da ICVM 481/09, tendo
em vista se tratar de aumento de capital decorrente de operação de incorporação de
ações.

7.5.5.

Aprovar, ainda, a emissão de Bônus de Subscrição a serem atribuídos aos acionistas
da Esferatur como vantagem adicional às ações emitidas por conta da Incorporação de
Ações. Os Bônus de Subscrição terão as características requeridas pelo artigo 15 da
ICVM 481/09.

7.6.

Autorizar, por 43.828.514 (quarenta e três milhões, oitocentos e vinte e oito mil,

quinhentos e catorze) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, os
administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das
deliberações acima tomadas, inclusive, mas sem limitação, assinar todos e quaisquer
documentos e proceder a todos os registros e averbações nos órgãos públicos e privados que
se façam necessários para tal fim.
7.7.

Aprovar, por 43.828.514 (quarenta e três milhões, oitocentos e vinte e oito mil,

quinhentos e catorze) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a
alteração do caput do artigo 5º do estatuto da Companhia para contemplar o aumento do capital
social da Companhia decorrente da aprovação da incorporação das ações da Esferatur. Dessa

forma, o capital social da CVC passará de R$ 534.508.364,12 (quinhentos e trinta e quatro
milhões, quinhentos e oito mil, trezentos e sessenta e quatro reais e doze centavos), totalmente
subscrito e integralizado, representado por 146.598.872 (cento e quarenta e seis milhões,
quinhentos e noventa e oito mil, oitocentas e setenta e duas) ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal para R$ 657.038.864,12 (seiscentos e cinquenta e sete milhões,
trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e doze centavos), dividido em 148.591.079
(cento e quarenta e oito milhões, quinhentos e noventa e um mil e setenta e nove) ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando o referido dispositivo a
vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e
integralizado, é de R$ 657.038.864,12 (seiscentos e cinquenta e sete
milhões, trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e doze
centavos), dividido em 148.591.079 (cento e quarenta e oito milhões,
quinhentos e noventa e um mil e setenta e nove) ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal.”
7.7.1.

Nesses termos, a versão consolidada do Estatuto Social da Companhia consta no
Anexo II.

8

DOCUMENTOS: Os documentos e propostas submetidos à assembleia, assim como as

declarações e manifestações de voto, protesto ou de dissidência apresentadas por escrito pelos
acionistas foram numerados seguidamente, autenticados pela mesa e pelos acionistas que
solicitaram, e ficam arquivados na sede da Companhia.
9

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a

assembleia encerrada às 11:13 horas e suspendeu os trabalhos até as 11:30 horas para a
lavratura da presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo
130, § 1.º, da Lei das S.A, e autorizada a sua publicação com a omissão das assinaturas dos
acionistas, nos termos do § 2º do artigo 130 da Lei das S.A., que lida e achada conforme, foi
assinada por todos os presentes.

[Restante da página intencionalmente deixada em branco.
Assinaturas seguem na próxima página]

[Página de assinaturas da ata de Assembleia Geral Extraordinária da CVC Brasil Operadora e
Agência de Viagens S.A., realizada em segunda convocação em 27 de março de 2019]

Santo André/SP, 27 de março de 2019.

Mesa:

Luiz Fernando Fogaça
Presidente

Letícia Gerard Tavares Málaga
Secretária

Representante da Cabrera Assessoria, Consultoria e Planejamento Empresarial Ltda.:

Fabio Luiz Pecequilo

Representante(s) do Conselho Fiscal da Companhia:

Doris Beatriz França Wilhelm

Representante(s) da administração da Companhia:

Leopoldo Viriato Saboya

[Assinaturas continuam na próxima página]

Acionistas Presentes:

GJP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Representado por Seven Invest Gestão de Recursos Ltda.

_________________________________
p.p. Daniel Muto Brevilieri

GUILHERME DE JESUS PAULUS

_________________________________
p.p. Daniel Muto Brevilieri

LUMINUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Representado por Luminus Capital Management Ltda.

_________________________________
p.p. Hugo Marchesano Machado

ARTISAN EMERGING MARKETS FUND
ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY
BRITISH COAL STAFF SUPERANNUATION SCHEME
COLUMBIA ACORN EMERGING MARKETS FUND
COLUMBIA ACORN INTERNATIONAL
JPMORGAN BRAZIL INVESTMENT TRUST PLC
JPMORGAN FUNDS
JPMORGAN FUNDS
MINEWORKERS`PENSION SCHEME
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO

PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST
THE CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ400045830
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF
VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST
Representado por J.P. Morgan S.A.

_________________________________
p.p. Rodrigo de Mesquita Pereira

AURORA BRAZIL LLC
NCIP MASTER FIA
NUCLEO AGULHAS NEGRAS FIA
NUCLEO MASTER FIA
NUCLEO MATTERHORN FUND LLC
SCHF M PV LP
Representados por Núcleo Capital Ltda.

_________________________________
p.p. Rodrigo de Mesquita Pereira

TRINETRA EMERGING MARKETS GROWTH FUND
Representado por Banco BNP Paribas Brasil S.A.

_________________________________
p.p. Rodrigo de Mesquita Pereira

EMQQ THE EMERG MARK INTERNET & ECOM ETF
FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND
Representado por Itau Unibanco S.A.

_________________________________
p.p. Rodrigo de Mesquita Pereira

AB CAP FUND, INC. - AB FLEXFEE EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO
AB FCP I - EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO
ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFOLIO
ASHMORE EMERGING MARKETS HIGH YIELD PLUS FUND 1, LLC
ASHMORE EMERGING MARKETS TRI ASSET FUND 1 LLC
ASHMORE FUNDS - ASHMORE EMERGING MARKETS ACTIVE EQUITY FUND
ASHMORE SICAV IN RESPECT OF ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS ACTIVE
EQUITY FUND
ASHMORE SICAV IN RESPECT OF ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS MULTIASSET FUND
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES’ RETIREMENT SYSTEM
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES’ RETIREMENT SYSTEM
CARTICA CORPORATE GOVERNANCE FUND, L.P.
CARTICA INVESTORS II, L.P.
CARTICA INVESTORS, L.P.
CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND
CITIGROUP PENSION PLAN
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND
DUPONT PENSION TRUST
FIDELITY INVESTMENT TRUST: LATIN AMERICA FUND
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY ZERO INTERNATIONAL INDEX FUND
FIRST TRUST BRAZIL ALPHADEX FUND
FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE BRAZIL ETF
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE LATIN AMERICA ETF
GLOBAL THEMATIC INVESTMENT MANAGEMENT CCF
IBM 401(K) PLUS PLAN
ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY
ISHARES MSCI BRAZIL SMALL-CAP ETF
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL-CAP ETF

JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD RE: STB EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND
EQUITY MOTHER FUND
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: RTB NIKKO BRAZIL EQUITY ACTIVE
MOTHER FUND
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: STB DAIWA BRAZIL STOCK MOTHER FUND
LEGAL & GENERAL GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST
MERCER QIF FUND PLC
MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO
NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION PLAN
NORGES BANK
PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND
PNC EMERGING MARKETS EQUITY FUND
PNC INTERNATIONAL EQUITY FUND
PNC INTERNATIONAL GROWTH FUND
POWERSHARES DWA EMERGING MARKETS TECHNICAL LEADERS PORTFOLIO
PRINCIPAL FUNDS, INC. - GLOBAL MULTI-STRATEGY FUND
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF
SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC
STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX
EXEMPT RETIREMENT PLANS
STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX
EXEMPT RETIREMENT PLANS - STATE STREET MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP
INDEX SECURITIES LENDING FUND
STATE STREET MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX NON-LENDING
COMMON TRUST FUND
SUNSUPER SUPERANNUATION FUND
SUNSUPER SUPERANNUATION FUND
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION RETIREMENT PLANS MASTER
TRUST
THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT
FUND PLAN
THE CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
THE CHICAGO PUBLIC SCHOOL TEACHERS PENSION AND RETIREMENT FUND
THE COCA COLA MASTER RETIREMENT TRUST
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE OF GLOBAL EMERGING
MARKETS EQUITY FUND (PO)
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE OF NIKKO BRAZIL EQUITY
MOTHER FUND
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
THE WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLAN MASTER TRUST
TIAA-CREF INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY FUND
TRUSTEES OF BOSTON UNIVERSITY
UPS GROUP TRUST
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS
VANECK VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF
VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II: INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO

VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM
VIRTUS GLOVISTA EMERGING MARKETS ETF
WELLS FARGO BANK DECLARATION OF TRUST ESTABLISHING INVESTMENT FUNDS
FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS
WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST
WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST
WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST
WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND
Representado por CITIBANK N.A.

_________________________________
p.p. Rodrigo de Mesquita Pereira

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

ANEXO I
DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2019

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

ANEXO II
DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2019

ESTATUTO SOCIAL
CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO SOCIAL E DURAÇÃO
Artigo 1º - A CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. (“Companhia”) é uma
sociedade por ações que se rege por este estatuto social (“Estatuto”) e pelas disposições legais
que lhe forem aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das S.A.”).
Parágrafo Único - A Companhia foi admitida no segmento especial de listagem
denominado Novo Mercado, da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão pelo que sujeitam-se a
Companhia, seus acionistas, Administradores e membros do Conselho Fiscal, quando
instalado, às disposições do Regulamento de Listagem do Novo Mercado (“Regulamento
do Novo Mercado”).
Artigo 2º - A Companhia tem sua sede, foro e domicílio na Cidade de Santo André, Estado de
São Paulo, com endereço definido por deliberação da Diretoria.
Parágrafo Único - Por deliberação da Diretoria, a Companhia poderá abrir, transferir e
extinguir filiais, agências, depósitos e escritórios ou quaisquer outros estabelecimentos
em qualquer parte do território nacional ou no exterior.
Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social (i) a intermediação de serviços de viagem e
turismo, em conformidade com as normas do Ministério do Turismo – MTUR e do Instituto
Brasileiro de Turismo – EMBRATUR; (ii) a participação como sócio, acionista ou quotista, em
outras sociedades que desenvolvam atividades de intermediação de serviços de viagem e
turismo; (iii) a prestação de serviços de correspondente bancário no território nacional
relacionados a serviços de interesse de passageiros; e (iv) o assessoramento e intermediação
na organização e execução de atividades relativas a feiras, exposições, congressos e eventos
similares.
Artigo 4º - A Companhia tem prazo indeterminado de duração.
CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL E AÇÕES
Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$
657.038.864,12 (seiscentos e cinquenta e sete milhões, trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e
quatro reais e doze centavos), dividido em 148.591.079 (cento e quarenta e oito milhões,
quinhentos e noventa e um mil e setenta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal

Parágrafo 1º - As ações representativas do capital social são indivisíveis em relação à
Companhia e cada ação ordinária confere a seu titular o direito a um voto nas
Assembleias Gerais da Companhia.
Parágrafo 2º - A Companhia fica autorizada a aumentar o seu capital social,
independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação do Conselho de
Administração, até o limite de R$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais) (“Capital
Autorizado”).
Parágrafo 3º - No limite do Capital Autorizado, o Conselho de Administração poderá
deliberar a emissão de ações ordinárias, bônus de subscrição ou debêntures
conversíveis em ações, fixando suas condições gerais, incluindo o preço de emissão, o
prazo de integralização, a forma de distribuição (pública ou privada) e a distribuição no
país e/ou no exterior.
Parágrafo 4º - Dentro do limite do Capital Autorizado e de acordo com plano aprovado
pela Assembleia Geral, a Companhia poderá outorgar opções de compra, opções de
subscrição de ações, bem como outros planos de incentivo baseados ou referenciados
às ações da Companhia, aos administradores, executivos ou empregados, assim como
aos administradores, executivos e empregados de outras sociedades sob o seu controle
direto ou indireto, sem direito de preferência para os acionistas.
Parágrafo 5º - A Companhia poderá adquirir, por deliberação do Conselho de
Administração, ações de sua própria emissão para permanência em tesouraria e
posterior alienação, cancelamento ou pagamento aos participantes de planos de
incentivo de ações da Companhia, até o montante do saldo de lucros e de reservas,
exceto a reserva legal, sem diminuição do capital social.
Parágrafo 6º - É expressamente vedada a emissão de ações preferenciais e partes
beneficiárias.
Parágrafo 7º - Os acionistas têm direito de preferência, na proporção de suas
respectivas participações, na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações
ou bônus de subscrição de emissão da Companhia, observado o prazo fixado pela
Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração, conforme o caso, não inferior a
30 (trinta) dias, ressalvadas as exceções previstas em lei e neste Estatuto.
Parágrafo 8º – No caso do exercício do direito de retirada por acionistas conforme o
previsto na legislação aplicável, o valor do reembolso das ações do acionista dissidente
corresponderá ao valor do patrimônio líquido da Companhia, apurado conforme as
últimas demonstrações contábeis aprovadas pela assembleia geral da Companhia,

dividido pelo número total de ações de emissão da Companhia desconsideradas as
ações em tesouraria, sem prejuízo do disposto no §2º do artigo 45 da Lei das S.A.
Artigo 6º - Todas as ações da Companhia são escriturais e serão mantidas em contas de
depósito, em nome de seus titulares, junto à instituição financeira autorizada pela Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) com quem a Companhia mantenha contrato de custódia em vigor,
escolhida pela Diretoria, sem emissão de certificados.
Parágrafo Único - O custo de transferência e averbação, assim como o custo do serviço
relativo às ações escriturais, poderá ser cobrado diretamente do acionista pela instituição
depositária, conforme venha a ser definido no contrato de escrituração de ações.
CAPÍTULO III
ASSEMBLEIAS GERAIS
Artigo 7º - A assembleia geral reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 (quatro)
primeiros meses após o encerramento do exercício social, para examinar, discutir e votar nos
assuntos previstos no Artigo 132 da Lei das S.A., e, extraordinariamente, sempre que assim
exigirem os interesses sociais da Companhia, sendo permitida a realização simultânea de
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, instrumentadas em ata única.
Parágrafo 1° - A assembleia geral, convocada e instalada de acordo com a lei e com o
Estatuto, tem poderes para decidir sobre todos os negócios relativos ao objeto social da
Companhia, bem como tomar as decisões que julgar convenientes à defesa de seus
interesses.
Parágrafo 2º - A assembleia geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia,
constantes do respectivo edital de convocação, ressalvado o pedido de instalação do
Conselho Fiscal, o qual poderá ser formulado em qualquer assembleia geral, ainda que
tal matéria não conste da ordem do dia.
Parágrafo 3º - A assembleia geral será convocada pelo Conselho de Administração da
Companhia, por meio de seu Presidente, ou, ainda, nas hipóteses previstas na Lei das
S.A., pelos acionistas ou pelo Conselho Fiscal e será presidida pelo Presidente do
Conselho de Administração ou por quem este indicar. O Presidente da assembleia geral
convidará, dentre os presentes, alguém para secretariá-la.
Parágrafo 4° - Antes de abrir a assembleia geral, os acionistas assinarão o “Livro de
Presença de Acionistas”, observadas as formalidades legais.
Parágrafo 5º - Para tomar parte na assembleia geral, o acionista deverá apresentar: (i)
comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de

sua titularidade ou em custódia, na forma do Artigo 126 da Lei das S.A. e/ou
relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o
extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente,
datado de até 3 (três) dias da data de realização da assembleia geral, podendo a
Companhia dispensar a apresentação de comprovante; (ii) instrumento de mandato,
devidamente regularizado na forma da lei e deste Estatuto, na hipótese de representação
do acionista; e (iii) documentos que comprovem a identidade do acionista ou do seu
representante.
Parágrafo 6º - Para facilitar os trabalhos, é recomendável que os representantes legais
e os procuradores constituídos, para que possam comparecer às assembleias gerais,
enviem os respectivos instrumentos de representação ou mandato para a sede da
Companhia, até 48 horas antes da assembleia geral.
Parágrafo 7º - A ata da assembleia geral deverá ser lavrada no “Livro de Atas das
Assembleias Gerais” e assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes.
Artigo 8º - Compete à assembleia geral, além das atribuições previstas em lei e neste Estatuto,
observados os quóruns qualificados de deliberação previstos na legislação aplicável:
(i)

tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras;

(ii)

deliberar sobre a destinação do lucro do exercício e a distribuição de dividendos, de
acordo com proposta apresentada pela Administração;

(iii)

instalar o Conselho Fiscal;

(iv)

eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e os membros do
Conselho Fiscal, quando instalado;

(v)

fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia, assim como a
dos membros do Conselho Fiscal, se instalado;

(vi)

deliberar sobre a mudança do objeto social da Companhia;

(vii)

deliberar sobre a liquidação e dissolução da Companhia, bem como a eleição e
destituição de liquidantes, julgamento de suas contas e partilha do acervo social em
caso de liquidação;

(viii)

autorizar os administradores da Companhia a requerer falência, recuperação judicial
ou extrajudicial;

(ix)

deliberar sobre a modificação do capital social da Companhia, sem prejuízo da
possibilidade de aumento de capital por deliberação do Conselho de Administração
dentro do limite do Capital Autorizado;

(x)

deliberar sobre a fusão, cisão, transformação, dissolução ou incorporação da
Companhia ou das ações de sua emissão em outra, observado o quórum legal;

(xi)

aprovar plano de remuneração variável aos administradores envolvendo ações da
Companhia;

(xii)

aprovar planos de incentivo de longo prazo, incluindo, sem limitação, planos de
outorga de opção de compra de ações, ações restritas ou subscrição de ações aos
administradores, executivos e empregados da Companhia ou suas sociedades
controladas;

(xiii)

reforma do Estatuto;

(xiv)

deliberar sobre o laudo de avaliação dos bens que forem conferidos em
integralização do capital social;

(xv)

deliberar sobre o cancelamento de registro de companhia aberta perante a CVM ou
a saída da Companhia do Novo Mercado da B3 S.A.– Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”);

(xvi)

escolher a empresa especializada para a determinação do preço justo da
Companhia nas hipóteses previstas neste Estatuto; e

(xvii)

deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de
Administração.

Artigo 9º - Exceto nos casos previstos em lei, as deliberações serão tomadas pela maioria
absoluta de votos validamente proferidos, não se computando as abstenções.
CAPÍTULO IV
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 10 - A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma
Diretoria, conforme disposto na Lei das S.A. e no presente Estatuto.

Parágrafo 1º - Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor
Presidente, ou de principal executivo da Companhia, não poderão ser acumulados pela
mesma pessoa, exceto na hipótese de acumulação dos referidos cargos em decorrência
de vacância, pelo prazo de 1 (um) ano, observadas as regras previstas no Regulamento
do Novo Mercado.
Parágrafo 2º - Somente pessoa natural pode ser eleita como membro dos órgãos de
administração. A pessoa eleita como membro da Diretoria deve ser residente e
domiciliada no País. A ata da Assembleia Geral ou da reunião do Conselho de
Administração que eleger administradores deverá conter a (i) qualificação; (ii) o prazo de
gestão de cada um dos eleitos, e, na hipótese de eleição de Conselheiro Independente,
conforme definido abaixo, (iii) sua qualificação como Conselheiro Independente.
Parágrafo 3º - É inelegível para os cargos de administração da Companhia a pessoa
impedida por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade,
ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.
Parágrafo 4º - É também inelegível para os cargos de administração a pessoa
condenada a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM.
Parágrafo 5º - Os membros do Conselho de Administração e os Diretores serão
investidos nos seus cargos, independentemente de caução, mediante assinatura do
termo de posse lavrado em livro próprio.
Artigo 11 - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração ou da Diretoria se
estende até a investidura dos novos administradores eleitos.
Parágrafo 1° - Os membros do Conselho de Administração, até o máximo de 1/3 (um
terço), poderão ser eleitos para a Diretoria.
Parágrafo 2º - Os Administradores poderão ser destituídos a qualquer tempo e
permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos, salvo se diversamente
deliberado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração. Caso o substituto
venha a ser investido, este completará o prazo de gestão remanescente do administrador
substituído.
Parágrafo 3º - Caso a eleição de conselheiro seja realizada por meio do processo de
voto múltiplo, a destituição de qualquer conselheiro importará a destituição dos demais,
devendo ser convocada a Assembleia Geral para proceder a uma nova eleição de todos
os membros do Conselho de Administração.

Artigo 12 - Cabe à Assembleia Geral estabelecer a remuneração global dos membros do
Conselho de Administração e da Diretoria, cabendo ao Conselho de Administração, em reunião,
deliberar sobre a distribuição da remuneração global dos administradores entre os membros da
administração.
Artigo 13 - É expressamente vedado e será nulo de pleno direito o ato praticado por qualquer
administrador, procurador ou empregado da Companhia que a envolva em obrigações relativas
a negócios e operações estranhos ao seu objeto social, sem prejuízo da responsabilidade civil
ou criminal, se for o caso, a que estará sujeito o infrator deste dispositivo.
Parágrafo Único - O conselheiro ou diretor não poderá ter acesso a informações ou
participar de reuniões relacionadas a assuntos sobre os quais tenha ou represente
interesse conflitante com a Companhia, ou que possa beneficiá-lo de maneira particular,
ficando expressamente vedado o exercício do seu direito de voto.
SEÇÃO II
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Artigo 14 - O Conselho de Administração será composto por 7 (sete) membros efetivos, todos
eleitos pela assembleia geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, com prazo de gestão
unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.
Parágrafo 1º - Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) ou 20%
(vinte por cento), o que for maior, deverão ser Conselheiros Independentes, conforme a
definição do Regulamento do Novo Mercado, devendo a caracterização dos indicados
ao Conselho de Administração como conselheiros independentes ser deliberada na
assembleia geral que os eleger, sendo também considerado(s) como independente(s)
o(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante faculdade prevista pelo artigo 141, §§ 4º e 5º da
Lei das S.A..
Parágrafo 2º - Quando, em decorrência da observância do percentual referido no
parágrafo acima, resultar número fracionário de conselheiros, a Companhia deve
proceder ao arredondamento para o número inteiro imediatamente superior.
Artigo 15 - O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente, que
serão eleitos e destituídos por assembleia geral.
Parágrafo 1° - Compete ao Presidente do Conselho de Administração convocar e
presidir a assembleia geral. Compete ao Presidente do Conselho de Administração
presidiras reuniões do Conselho de Administração e exercer outras atribuições e funções
especificadas ou atribuídas pelo Conselho de Administração.

Parágrafo 2° - O Vice-Presidente exercerá as funções do Presidente em suas ausências
e impedimentos temporários, independentemente de qualquer formalidade.
Artigo 16 - Em caso de vacância de membro do Conselho de Administração, por renúncia ou
qualquer outro motivo, será realizada Assembleia Geral para eleição de um novo Conselheiro
para completar o mandato.
Parágrafo 1º - No caso de vacância da maioria ou de todos os cargos do Conselho de
Administração, compete à Diretoria convocar Assembleia Geral para proceder à nova
eleição, conforme o caso.
Parágrafo 2º - Para os fins deste artigo, considera-se vacante o cargo de membro do
Conselho de Administração decorrente da destituição, renúncia, morte, invalidez ou
ausência injustificada em 3 (três) reuniões consecutivas do Conselho de Administração.
Artigo 17 - O Conselho de Administração reunir-se-á, pelo menos, 8 (oito) vezes ao ano,
ordinariamente, de acordo com calendário a ser aprovado pelo Conselho de Administração, ou,
extraordinariamente, sempre que necessário.
Parágrafo 1º - As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo
Presidente do Conselho de Administração e secretariadas por quem ele indicar. No caso
de impedimento ou ausência temporária do Presidente do Conselho de Administração,
as reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo Vice-Presidente e, na
ausência do Vice-Presidente, por membro do Conselho de Administração escolhido por
maioria dos votos dos demais membros do Conselho de Administração, cabendo ao
então Presidente da reunião indicar o secretário.
Parágrafo 2º - As reuniões do Conselho de Administração poderão ser convocadas por
seu Presidente ou por seu substituto na forma deste Estatuto, mediante notificação
escrita enviada eletronicamente com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis,
devendo constar da convocação a data, local, horário, a pauta dos assuntos a serem
tratados e a apresentação dos documentos pertinentes.
Parágrafo 3º - A convocação mencionada no Parágrafo 2° poderá ser dispensada caso
estejam presentes à reunião todos os membros do Conselho de Administração em
exercício.
Parágrafo 4º - As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas com a
presença da maioria dos membros em exercício, e as suas deliberações, inclusive
propostas a serem submetidas à Assembleia Geral, serão aprovadas pela maioria
absoluta de votos dos presentes.

Parágrafo 5º - Nas deliberações do Conselho de Administração, cada conselheiro,
inclusive o Presidente do Conselho de Administração, terá direito a um voto. Será
atribuído ao Presidente do Conselho de Administração o voto de qualidade, em caso de
empate na votação.
Parágrafo 6º - No caso de impedimento ou ausência temporária de qualquer membro
do Conselho de Administração, este poderá nomear por escrito (por meio de carta ou
correio eletrônico que identifique de forma inequívoca o remetente) outro membro para
representá-lo, devendo votar nas reuniões do Conselho de Administração em seu próprio
nome e em nome do membro por ele representado. Alternativamente, em se tratando de
ausência temporária, o membro do Conselho de Administração poderá, com base na
pauta dos assuntos a serem tratados, manifestar seu voto por escrito, por meio de carta
ou correio eletrônico que identifique de forma inequívoca o remetente.
Parágrafo 7º - As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas,
preferencialmente, na sede da Companhia. Serão admitidas reuniões por meio de
teleconferência, videoconferência ou qualquer outro meio que permita a identificação dos
participantes e sua interação em tempo real, sendo que tal participação será considerada
presença pessoal em referida reunião. Neste caso, os membros do Conselho de
Administração que participarem remotamente da reunião do Conselho de Administração
somente se consideram presentes se confirmarem seus votos por correio eletrônico ou
por meio de carta.
Parágrafo 8º - Ao término da reunião, a ata deverá ser lavrada no Livro de Atas do
Conselho de Administração da Companhia, a qual deverá ser assinada por todos os
conselheiros presentes à reunião.
Parágrafo 9º - Deverão ser publicadas e arquivadas no registro do comércio as atas de
reunião do Conselho de Administração da Companhia que contiverem deliberação
destinada a produzir efeitos perante terceiros.
Artigo 18 - Além das atribuições que lhe confere a Lei das S.A., compete ao Conselho de
Administração:
(i)

fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;

(ii)

eleger e destituir, a qualquer tempo, Diretores da Companhia, fixando as atribuições
dos membros da Diretoria, observadas as disposições aplicáveis deste Estatuto;

(iii)

fiscalizar a gestão da Diretoria, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da
Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de
celebração pela Companhia, e praticar quaisquer outros atos necessários ao

exercício de suas funções;
(iv)

convocar a Assembleia Geral Ordinária, nos termos do artigo 132 da Lei das S.A.,
e, quando julgar conveniente, a Assembleia Geral Extraordinária;

(v)

manifestar-se sobre o relatório e as contas da Diretoria, bem como sobre as
demonstrações financeiras do exercício que deverão ser submetidas à Assembleia
Geral Ordinária;

(vi)

propor à deliberação da Assembleia Geral a destinação a ser dada ao lucro líquido
de cada exercício;

(vii)

constituir, instalar e dissolver comitês de assessoramento, elegendo e destituindo, a
qualquer tempo, os respectivos membros e estabelecendo os regimentos internos
de funcionamento;

(viii)

aprovar o orçamento anual preparado pela administração da Companhia
(“Orçamento”) e variações posteriores de valores acima de 5% (cinco por cento) do
total de despesas e despesas de capital (“Capex”), consideradas conjuntamente;

(ix)

deliberar sobre qualquer transação envolvendo incorporação, incorporação de
ações, fusão, aquisição ou alienação de participação acionária ou controle de outras
sociedades pela Companhia ou o estabelecimento de joint ventures;

(x)

deliberar acerca da outorga, dentro do limite do Capital Autorizado, e de acordo com
plano aprovado pela Assembleia Geral, de opção de compra de ações, ações
restritas ou opções de subscrição de ações a administradores, executivos,
empregados ou de sociedades sob seu controle direto ou indireto;

(xi)

deliberar sobre a venda, aquisição, arrendamento ou outras operações envolvendo
ativos fixos com valor individual superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais),
exceto quando previsto no Orçamento;

(xii)

deliberar sobre a contratação de dívida pela Companhia, em situações não
abrangidas pelas regras estabelecidas na Política Financeira da Companhia;

(xiii)

deliberar sobre a prestação de garantias a serem concedidas pela Companhia e/ou
por sociedades por ela controladas, em favor de terceiros, em situações não
abrangidas pelas regras estabelecidas na Política Financeira da Companhia, sendo
que garantias prestadas em favor de sociedades controladas pela Companhia,
independerão de autorização do Conselho de Administração;

(xiv)

deliberar sobre empréstimos pela Companhia a terceiros, em situações não
abrangidas pelas regras estabelecidas na Política Financeira da Companhia;

(xv)

deliberar sobre a emissão e condições relativas à emissão de notas promissórias
para distribuição pública, commercial papers, bônus de subscrição e debêntures
simples, não conversíveis em ações, sendo que as debêntures poderão ser de
quaisquer espécies e características e com quaisquer garantias;

(xvi)

deliberar sobre a emissão e as condições relativas à emissão de debêntures
conversíveis em ações e debêntures permutáveis, de quaisquer espécies e
características e com quaisquer garantias, desde que respeitado o limite do Capital
Autorizado;

(xvii)

declarar dividendos intermediários e intercalares, bem como juros sobre o capital,
nos termos da Lei das S.A. e deste Estatuto;

(xviii)

deliberar sobre aumentos de capital mediante subscrição pública ou particular,
inclusive mediante capitalização de lucros ou reservas;

(xix)

submeter à Assembleia Geral propostas de aumento de capital em montante
superior ao capital autorizado, bem como de reforma do Estatuto;

(xx)

definir a lista tríplice de empresas especializadas em avaliação de empresas, para a
preparação de laudo de avaliação das ações da Companhia, nos casos previstos
neste Estatuto Social;

(xxi)

manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer OPA que tenha
por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de parecer prévio
fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da OPA,
no qual se manifestará, ao menos (i) sobre a conveniência e oportunidade da OPA
quanto ao interesse da Companhia e do conjunto dos acionistas, inclusive em
relação ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez dos valores mobiliários
de sua titularidade; (ii) quanto aos planos estratégicos divulgados pelo ofertante em
relação à Companhia; (iii) a respeito de alternativas à aceitação da OPA disponíveis
no mercado;

(xxii)

autorizar a negociação pela Companhia com suas próprias ações, incluindo a
aquisição de ações de emissão de sua própria emissão para manutenção em
tesouraria e/ou posterior cancelamento, alienação ou entrega aos beneficiários de
plano de ações restritas, e a negociação, pela Companhia, com instrumentos
financeiros referenciados às ações de emissão da Companhia, observadas as
normas expedidas pela CVM e demais disposições legais aplicáveis;

(xxiii)

escolher e destituir auditores independentes, os quais deverão estar devidamente
registrados na Comissão de Valores Mobiliários;

(xxiv)

dispor a respeito da ordem de seus trabalhos e estabelecer as normas regimentais
de seu funcionamento, observadas as disposições deste Estatuto, bem como
aprovar o regimento interno dos comitês de assessoramento ao Conselho de
Administração que venham a ser criados;

(xxv)

deliberar sobre os assuntos que lhe forem submetidos pela Diretoria;

(xxvi)

decidir sobre qualquer matéria ou assunto que por força de lei ou deste Estatuto não
se encontre na competência privativa da Assembleia Geral ou da Diretoria.

Artigo 19 - É vedado a qualquer membro do Conselho de Administração da Companhia intervir
em qualquer operação da Companhia em que tiver interesse conflitante com este, bem como na
deliberação que a respeito tomarem os demais membros do Conselho de Administração da
Companhia, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de
reunião do Conselho de Administração, a natureza e a extensão de seu interesse.
SEÇÃO III
DIRETORIA
Artigo 20 - A Diretoria será composta por até 10 (dez) membros, acionistas ou não, residentes
e domiciliados no país, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração a qualquer tempo,
com prazo de gestão unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.
Parágrafo Único - A Diretoria será formada por 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor
Financeiro e 1 (um) Diretor de Relações com Investidores, e os demais, Diretores sem
designação específica, sendo permitida a cumulação de cargos por uma mesma pessoa,
observado o disposto no Parágrafo 1º do Artigo 11 deste Estatuto.
Artigo 21 - Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para
tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, observados os limites estabelecidos pela
legislação aplicável e ressalvados aqueles para os quais seja por lei ou pelo presente Estatuto
atribuída a competência à Assembleia Geral ou ao Conselho de Administração, incluindo:
(i)

cumprir e fazer cumprir o Estatuto e as deliberações do Conselho de Administração
e da Assembleia Geral de Acionistas;

(ii)

elaborar e submeter ao Conselho de Administração, anualmente, o planejamento
estratégico e o orçamento geral da Companhia, cuidando de suas respectivas

execuções;
(iii)

submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o relatório da
administração e as contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores
independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros apurados no
exercício anterior;

(iv)

submeter ao Conselho de Administração, para deliberação, políticas abrangentes da
Companhia, bem como as suas respectivas alterações;

(v)

deliberar sobre a mudança de endereço de sede da Companhia e a alteração de
seus escritórios centrais, bem como a abertura, o encerramento e a alteração de
endereços de filiais, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos da Companhia;

(vi)

aprovar a concessão de novas lojas da rede de distribuição da Companhia,
transferência de titularidade ou alteração de condições comerciais envolvendo lojas
detidas ou a serem detidas por partes relacionadas à Companhia, seus
controladores, funcionários ou colaboradores;

(vii)

administrar e gerir as atividades financeiras da Companhia e suas subsidiárias,
incluindo a análise de investimentos e definição dos limites de exposição a risco,
propositura e contratação de empréstimos e financiamentos, operações de
tesouraria e o planejamento e controle financeiro da Companhia, observadas as
disposições da Política Financeira da Companhia;

(viii)

administrar e gerir as atividades de intermediação dos produtos e vendas da
Companhia ou de suas subsidiárias e ações operacionais necessárias ao
desenvolvimento dos serviços turísticos contratados; e

(ix)

administrar e gerir as atividades de tecnologia da informação, incluindo
infraestrutura, software, segurança da informação, desenvolvimento de sistemas,
telecomunicação, além do desenvolvimento, implementação e aprimoramento de
programas e políticas e avaliação dos riscos inerentes a tais atividades.

Parágrafo 1º - No exercício de suas funções, os Diretores poderão realizar todas as
operações e praticar todos os atos de administração necessários à consecução dos objetivos
de seu cargo, de acordo com a orientação geral dos negócios estabelecida pelo Conselho
de Administração, incluindo resolver sobre a aplicação de recursos, transigir, renunciar,
ceder direitos, confessar dívidas, fazer acordos, firmar compromissos, contrair obrigações,
celebrar contratos, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis, prestar caução, avais e
fianças, emitir, endossar, caucionar, descontar, sacar e avalizar títulos em geral, assim como
abrir, movimentar e encerrar contas em estabelecimentos de crédito, observadas as

restrições legais e aquelas estabelecidas neste Estatuto.
Parágrafo 2º - Adicionalmente às funções, competências e poderes atribuídos para cada um
dos Diretores pelo Conselho de Administração, compete, especificamente:
(i)

ao Diretor Presidente: (a) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; (b)
coordenar e supervisionar a atuação dos demais Diretores, dirigindo as operações
da Companhia e determinando os procedimentos a serem seguidos; (c) definir e
acompanhar as diretrizes estratégicas a serem observadas pelos demais Diretores,
com visão de curto, médio e longo prazo, em consonância com as diretrizes do
Conselho de Administração; (d) atribuir aos demais Diretores funções e atribuições
não especificadas neste Estatuto Social; e (d) exercer outras funções que lhe sejam
atribuídas pelo Conselho de Administração;

(ii)

ao Diretor Financeiro: (a) planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir a
política financeira da Companhia; (b) gerir as finanças consolidadas da Companhia,
o orçamento das diversas áreas da Companhia; (c) orientar a Companhia na tomada
de decisões envolvendo riscos de natureza financeira; (d) prover informações
financeiras e gerenciais aos demais Diretores e ao Conselho de Administração; (d)
elaborar e revisar as demonstrações financeiras e o relatório anual da administração
da Companhia; (e) responder pelo controle de fluxo de caixa, aplicações financeiras
e investimentos da Companhia; e (f) exercer outras funções que lhe sejam atribuídas
pelo Conselho de Administração e/ou pelo Diretor Presidente.

(iii)

ao Diretor de Relações com Investidores: (a) representar a Companhia perante
os órgãos de controle e demais instituições que atuam no mercado de capitais onde
os valores mobiliários de sua emissão forem admitidos à negociação; (b) representar
a Companhia perante o público investidor prestando as informações necessárias; (c)
monitorar o cumprimento das obrigações dispostas neste Estatuto pelos acionistas
da Companhia e reportar à Assembleia Geral e ao Conselho de Administração,
quando solicitado, suas conclusões, relatórios e diligências; (d) tomar providências
para manter atualizado o registro de companhia aberta perante a CVM; e (e) exercer
outras funções ou atribuições que lhe forem determinadas;

(iv)

aos Diretores sem Designação Específica: (a) auxiliar o Diretor Presidente, o
Diretor Financeiro e o Diretor de Relações com Investidores no exercício de suas
respectivas atribuições; (b) praticar atos normais de gestão da Companhia,
isoladamente ou em conjunto com outros Diretores da Companhia, sempre sob a
supervisão do Diretor Presidente; e (c) exercer outras funções e atribuições que lhe
forem determinadas pelo Conselho de Administração no momento de suas eleições
ou pelo Diretor Presidente.

Parágrafo 3º - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente ou por
quaisquer dois Diretores, em conjunto, sempre que assim exigirem os negócios sociais, com
antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, e a reunião somente será instalada com a
presença da maioria de seus membros. Será considerada regular a reunião de Diretoria em
que todos os Diretores compareçam, independentemente de convocação prévia.
Parágrafo 4º - No caso de impedimento ou ausência temporária de qualquer Diretor, este
poderá nomear outro Diretor para exercer e desempenhar as funções do Diretor ausente,
caso em que, o Diretor assim nomeado para representá-lo deverá votar nas reuniões da
Diretoria em seu próprio nome e em nome do Diretor por ele representado e, para tanto,
indicar o cargo do Diretor substituído com a aposição da expressão “em exercício”. A
nomeação deverá ser realizada mediante notificação escrita ao Diretor Presidente, que
deverá conter claramente o nome do Diretor designado e os poderes a ele conferidos e será
anexada à ata da respectiva reunião. Alternativamente, em se tratando de ausência
temporária, o Diretor poderá, com base na pauta dos assuntos a serem tratados, manifestar
seu voto por escrito, por meio de carta ou correio eletrônico entregue ao Diretor Presidente.
Parágrafo 5º - No caso de vacância de qualquer cargo de Diretor, o substituto deve ser
nomeado interinamente pela Diretoria dentre os demais diretores, perdurando a substituição
interina até a investidura do novo diretor, eleito na primeira reunião do Conselho de
Administração que se realizar. O diretor que cumular as funções do diretor ausente ou
impedido deve, em todos os atos praticados, indicar o cargo do diretor substituído com a
aposição da expressão “em exercício”. O substituto eleito pelo Conselho de Administração
completará o prazo de gestão do substituído.
Parágrafo 6º - As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por meio de teleconferência,
videoconferência ou outros meios de comunicação, e tal participação será considerada
presença pessoal em referida reunião. Neste caso, os membros da Diretoria que
participarem remotamente da reunião da Diretoria deverão expressar seus votos por meio
de carta ou correio eletrônico que identifique de forma inequívoca o remetente.
Parágrafo 7º - Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser assinada
por todos os Diretores fisicamente presentes à reunião, e posteriormente transcrita no Livro
de Registro de Atas da Diretoria da Companhia. Os votos proferidos por Diretores que
participarem remotamente da reunião da Diretoria ou que tenham se manifestado na forma
do Parágrafo 6º deste artigo deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas da
Diretoria, devendo a cópia da carta ou mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o
voto do Diretor ser juntada ao Livro logo após a transcrição da ata.
Parágrafo 8º - As deliberações nas reuniões da Diretoria serão tomadas por maioria de votos
dos presentes em cada reunião ou que tenham manifestado seu voto na forma do Parágrafo
6º deste artigo, sendo que, no caso de empate, caberá ao Diretor Presidente o voto de

qualidade.
Artigo 22 - Observado o disposto no Parágrafo 1º deste Artigo 22, exceto disposição em
contrário nos itens seguintes, a Companhia considerar-se-á obrigada quando representada:
(i)

por 2 (dois) Diretores em conjunto;

(ii)

por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador com poderes especiais,
devidamente constituído;

(iii)

por 2 (dois) procuradores em conjunto, com poderes especiais, devidamente
constituídos; ou

(iv)

por 1 (um) só Diretor ou 1 (um) procurador com poderes especiais, devidamente
constituído, para a prática dos seguintes atos, que não estarão sujeitos às regras
dos Parágrafos deste Artigo:
(a) de representação da Companhia perante quaisquer órgãos públicos federais,
estaduais e municipais, entidades de classes, órgãos do Poder Executivo,
Legislativo e Judiciário em qualquer instância e Ministério Público em qualquer
esfera, nas Assembleias Gerais de Acionistas ou Reuniões de Sócios das
sociedades nas quais a Companhia participe, bem como nas Assembleias ou
Reuniões de entidades de direito privado nas quais a Companhia participe como
patrocinadora, membro fundador ou simplesmente membro participante;
(b) de endosso de cheques ou autorizações bancárias para depósito em contas
bancárias da Companhia;
(c) de representação da Companhia perante sindicatos ou Justiça do Trabalho;
para matérias de admissão, suspensão ou demissão de empregados; acordos
trabalhistas e demais atos inerentes à condição de preposto; e
(d) nas movimentações e transferências entre contas bancárias de mesma
titularidade da Companhia e/ou suas subsidiárias e empresas controladas.
Parágrafo 1º - Quaisquer acordos, contratos, assunção de obrigações ou documentos,
exceto os previstos nos parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º abaixo, envolvendo, individualmente
ou em uma série de transações da mesma natureza, valores (i) de até 500.000,00
(quinhentos mil reais), poderão ser assinados pela(s) pessoa(s) prevista(s) no Artigo 22;
(ii) de R$ 500.000,01 (quinhentos mil reais e um centavo) a R$ 1.500.000,00 (um milhão
e quinhentos mil reais), deverão ser assinados por uma das pessoas previstas no Artigo
22, em conjunto com um dos Diretores ou em conjunto com o Diretor Presidente; (iii) de

R$ 1.500.000,01 (um milhão e quinhentos mil reais e um centavo) a R$ 3.000.000,00
(três milhões de reais), deverão ser assinados pelo Diretor Financeiro em conjunto com
outro Diretor ou em conjunto com o Diretor Presidente; e (iv) acima de R$ 3.000.000,01
(três milhões de reais e um centavo), deverão ser assinados pelo Diretor Financeiro em
conjunto com o Diretor Presidente.
Parágrafo 2º - Quaisquer pagamentos a serem realizados pela Companhia deverão ser
aprovados, física ou eletronicamente, envolvendo individualmente ou em uma série de
transações relacionadas, no montante de (a) até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
por duas das pessoas, em conjunto, previstas no Artigo 22, itens (i), (ii) ou (iii); e (b)
acima de R$ 500.000,01 (quinhentos mil reais e um centavo) por um Diretor ou um
procurador com poderes especiais em conjunto com o Diretor Financeiro ou, no caso de
ausência do Diretor Financeiro, por um Diretor ou Procurador com poderes especiais em
conjunto com outro Diretor ou o Diretor Presidente.
Parágrafo 3º – Qualquer Contrato de Franquia ou de Master Franquia entre a
Companhia e seus Franqueados, deverá ser assinado por uma das pessoas previstas
no Artigo 22, itens (i), (ii) ou (iii), em conjunto com (a) um dos Diretores, (b) com o Diretor
Presidente, ou (c) com um procurador que seja responsável pela rede de canais de
vendas, independentemente do valor das comissões ou remuneração.
Parágrafo 4º - Os contratos NDF e Swap ou quaisquer documentos relativos a operação
de derivativos financeiros individualmente considerados, envolvendo valores (i) de até
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) poderão ser assinados pelas pessoas previstas no
Artigo 22; (ii) de R$ 500.000,01 (quinhentos mil reais e um centavo) até R$1.500.000,00
(um milhão e quinhentos mil reais) deverão ser assinados por uma das pessoas previstas
no Artigo 22 em conjunto com um procurador responsável pela(s) diretoria(s) não
estatutária das áreas financeira ou de controladoria da Companhia; (iii) de R$
1.500.000,01 (um milhão e quinhentos mil reais e um centavo) até R$ 3.000.000,00 (três
milhões de reais) deverão ser assinados pelo Diretor Financeiro em conjunto com outro
Diretor ou em conjunto com o Diretor Presidente; e (iv) acima de R$ 3.000.000,01 (três
milhões de reais e um centavo) deverão ser assinados pelo Diretor Financeiro em
conjunto com o Diretor Presidente.
Parágrafo 5º – Os Contratos Master de Derivativos, independentemente do valor,
deverão ser assinados pelo Diretor Financeiro em conjunto com 1 (um) Diretor ou 1 (um)
procurador com poderes especiais, devidamente constituído nos termos do Parágrafo 6º
abaixo, sendo que os contratos acessórios dos Contratos Master de Derivativos poderão
ser assinados por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador devidamente
constituído nos termos do Parágrafo 6º abaixo.
Parágrafo 6º - As procurações serão outorgadas em nome da Companhia pelo Diretor

Presidente em conjunto com o Diretor Financeiro, devendo especificar os poderes
conferidos e salvo aquelas previstas no Parágrafo 8º deste artigo, terão período de
validade limitado a, no máximo, 01 (um) ano. Na ausência de um dos dois Diretores
acima citados, a Companhia poderá outorgar procurações, em caráter excepcional,
mediante a assinatura conjunta do Diretor Presidente ou do Diretor Financeiro, conforme
o caso, em conjunto com outro Diretor.
Parágrafo 7º - Em caso de férias, ausência por viagens nacionais ou internacionais, ou
qualquer outro motivo que impeça temporariamente os Diretores de praticar os atos de
representação da Companhia previstos neste Estatuto, o Diretor ausente poderá
autorizar outro Diretor a agir em seu nome para a prática de atos de sua alçada, nos
termos do Parágrafo 4º acima.
Parágrafo 8º - As procurações para fins judiciais poderão ser outorgadas por prazo
indeterminado e aquelas outorgadas para fins de cumprimento de cláusula contratual
poderão ser outorgadas pelo prazo de validade do contrato a que estiverem vinculadas.
Parágrafo 9º - Todos os valores estabelecidos neste Artigo 22 serão reajustados
anualmente pela variação do IPCA.
Parágrafo 10 - Os atos, transações e operações praticados em violação ao disposto
neste artigo, ainda que em nome ou em favor da Companhia, não são considerados atos
da Companhia, sendo totalmente inoperantes e ineficazes em relação à Companhia,
produzindo efeitos e vinculando, pessoalmente, a pessoa que praticou o ato com infração
a este Estatuto ou com excesso de poderes.
CAPÍTULO V
CONSELHO FISCAL
Artigo 23 – Se instalado, o Conselho Fiscal da Companhia, com as atribuições estabelecidas
em lei, será composto por 3 (três) membros e igual número de suplentes, eleitos e destituíveis
pela Assembleia Geral, sendo permitida a reeleição.
Parágrafo 1º - O Conselho Fiscal não funcionará em caráter permanente e somente será
instalado pela Assembleia Geral mediante solicitação de acionistas, de acordo com as
disposições legais, ou por proposta da administração.
Parágrafo 2º - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos
mediante a assinatura de termo de posse lavrado no livro de Atas e Pareceres do
Conselho Fiscal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data da respectiva
eleição.

Parágrafo 3º - Não poderá ser eleito para o cargo de membro do Conselho Fiscal da
Companhia aquele que mantiver vínculo com sociedade que possa ser considerada
concorrente da Companhia, estando vedada, entre outros, a eleição da pessoa que: (a)
seja empregado, acionista ou membro de órgão da administração, técnico ou fiscal de
concorrente ou de controlador ou controlada de concorrente; (b) seja cônjuge ou parente
até 2º grau de membro de órgão da administração, técnico ou fiscal de concorrente ou
de controlador ou controlada de concorrente.
Parágrafo 4º - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal é fixada pela
Assembleia Geral que os eleger, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 162 da
Lei das S.A.
Parágrafo 5º - O período de funcionamento do Conselho Fiscal terminará na primeira
Assembleia Geral Ordinária realizada após a sua instalação, sendo permitida a reeleição
de membros do Conselho Fiscal.
Parágrafo 6° - Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o
respectivo suplente ocupará seu lugar; não havendo suplente, a Assembleia Geral será
convocada para proceder à eleição de membro para o cargo vago.
Parágrafo 7° - Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá, nos termos da lei, sempre
que necessário e analisará, ao menos trimestralmente, as demonstrações financeiras.
Parágrafo 8º - Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada
regularmente convocada a reunião à qual comparecer a totalidade dos membros do
Conselho Fiscal.
Parágrafo 9º – Os membros do Conselho Fiscal, em sua primeira reunião, elegerão o
seu Presidente.
Parágrafo 10 – O Conselho Fiscal se manifestará por maioria absoluta de votos,
presente a maioria dos seus membros.
Parágrafo 11 – Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas
no respectivo livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos
Conselheiros presentes.
CAPÍTULO VI
EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E LUCROS
Artigo 24 - O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada
ano.

Parágrafo 1º - Ao fim de cada exercício social, a Diretoria procederá à elaboração das
demonstrações financeiras da Companhia, com observância dos preceitos legais
pertinentes, as quais deverão ser auditadas pelos auditores independentes devidamente
registrados na CVM escolhidos pelo Conselho de Administração.
Parágrafo 2º - A Companhia deverá levantar balanços trimestrais, conforme
regulamentação societária e instruções normativas da CVM aplicáveis.
Artigo 25 - Do resultado do exercício, antes de qualquer destinação, devem ser deduzidos os
prejuízos acumulados e a provisão para pagamento dos tributos sobre o lucro.
Artigo 26 - Do saldo remanescente do resultado do exercício, se houver, devem ser deduzidas,
sucessivamente e nesta ordem, eventuais participações de debêntures, de Empregados e de
Administradores no resultado.
Parágrafo Único - As participações nos lucros mencionadas no caput são
independentes e não se confundem com os planos de pagamento de participação nos
lucros e resultados previstos na legislação trabalhista, quando aplicável.
Artigo 27 - Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, a administração da
Companhia apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação do lucro
líquido do exercício, que constitui a parcela do resultado que remanescer depois das deduções
previstas no Artigo 25 e no Artigo 26 acima, observada a seguinte ordem:
(i)

5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício serão alocados para a reserva
legal até atingir 20% (vinte por cento) do capital social, sendo que no exercício em
que o saldo da reserva legal acrescido dos montantes das reservas de capital
exceder a 30% (trinta por cento) do capital social, não será obrigatória a destinação
de parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal;

(ii)

parcela do lucro líquido do exercício remanescente pode ser destinada à formação
de reserva para contingências, com a finalidade de compensar, em exercício futuro,
a diminuição do lucro decorrente de perda julgada provável;

(iii)

parcela do lucro líquido do exercício decorrente de doações ou subvenções
governamentais para investimentos pode ser destinada para a reserva de incentivos
fiscais;

(iv)

reversão da parcela da reserva para contingências constituída em exercícios
anteriores e correspondente a perdas efetivamente incorridas ou não materializadas
deve ser revertida;

(v)

do saldo remanescente após as deduções e reversões mencionadas acima, se
houver, parcela correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) será distribuída aos
acionistas como dividendo obrigatório;

(vi)

parcela ou totalidade do saldo remanescente pode, por proposta da Administração,
ser retida para execução de orçamento de capital aprovado pela Assembleia Geral;
e

(vii)

o saldo remanescente, se houver, deve ser destinado pelo Conselho de
Administração.

Parágrafo 1º - No exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos
termos deste Estatuto, ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a
Assembleia Geral pode, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à
constituição de reserva de lucros a realizar. Os valores registrados na reserva de lucros a
realizar, se não forem absorvidos por prejuízos supervenientes, somente podem ser
utilizados para o pagamento do dividendo obrigatório.
Parágrafo 2º - Caso o saldo das reservas de lucros ultrapasse o capital social, a Assembleia
Geral deliberará sobre a aplicação do excesso na integralização ou no aumento do capital
social ou, ainda, na distribuição de dividendos aos acionistas.
Parágrafo 3º - A Assembleia Geral pode não distribuir o dividendo obrigatório mencionado
no inciso (v) deste Artigo 27 no exercício social em que os administradores informarem,
pormenorizadamente, que o pagamento de tal dividendo é incompatível com a situação
financeira da Companhia.
Parágrafo 4º - O montante do dividendo não distribuído por incompatibilidade com a situação
financeira da Companhia deve ser registrado como reserva especial e, se não absorvido por
prejuízos em exercícios subsequentes, deverá ser pago como dividendo assim que o permitir
a situação financeira da Companhia.
Artigo 28 - Por proposta da Diretoria, aprovada pelo Conselho de Administração, ad referendum
da Assembleia Geral Ordinária, poderá a Companhia pagar ou creditar juros aos acionistas, a
título de remuneração sobre o capital próprio destes últimos, observada a legislação aplicável.
As eventuais importâncias assim desembolsadas poderão ser imputadas ao valor do dividendo
obrigatório previsto neste Estatuto.
Parágrafo 1º - Em caso de crédito de juros aos acionistas no decorrer do exercício social
e atribuição destes ao valor do dividendo obrigatório, sendo-lhes assegurado o
pagamento de eventual saldo remanescente. Na hipótese do valor pago aos acionistas

a título de juros sobre capital próprio exceder o valor pago a título de dividendo
obrigatório, a Companhia não poderá ser reembolsada pelos acionistas com relação ao
saldo excedente.
Parágrafo 2º - O pagamento efetivo dos juros sobre o capital próprio se dará por
deliberação do Conselho de Administração, no curso do exercício social, desde que tal
pagamento seja efetuado anteriormente às datas de pagamento dos dividendos.
Artigo 29 - A Companhia poderá elaborar demonstrações contábeis semestrais, trimestrais, ou
em períodos inferiores, e declarar, por deliberação do Conselho de Administração:
(i)

o pagamento de dividendo ou juros sobre capital próprio, à conta do lucro apurado
em balanço semestral, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver;

(ii)

a distribuição de dividendos com base em demonstrações contábeis com períodos
inferiores a 6 (seis) meses, ou juros sobre capital próprio, imputados ao valor do
dividendo obrigatório, se houver, desde que o total de dividendo pago em cada
semestre do exercício social não exceda ao montante das reservas de capital; e

(iii)

o pagamento de dividendo intermediário ou juros sobre capital próprio, à conta de
lucros acumulados ou de reserva de lucros existentes no último balanço anual ou
semestral, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver.

Artigo 30 - A Assembleia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros ou de
capital, inclusive as instituídas em demonstrações contábeis intermediárias, observada a
legislação aplicável.
Artigo 31 - A Assembleia Geral ou o Conselho de Administração, conforme o caso, deve fixar o
prazo para pagamento do dividendo ou dos juros sobre capital próprio declarados e definir a data
na qual as ações da Companhia passam a ser negociadas sem direito a proventos.
Parágrafo 1º - O órgão que aprovar a declaração de dividendo ou dos juros sobre capital
próprio pode determinar o termo final para o pagamento do dividendo e delegar à
Diretoria a fixação da data exata do pagamento.
Artigo 32 - Os dividendos e juros sobre capital próprio não recebidos ou reclamados
prescreverão no prazo de 3 (três) anos, contados da data em que tenham sido postos à
disposição do acionista, e reverterão em favor da Companhia.
CAPÍTULO VII
ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO

Artigo 33 - A alienação, direta ou indireta, do Controle da Companhia, tanto por meio de uma
única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição,
suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a efetivar OPA das ações dos demais
acionistas da Companhia, observando as condições e os prazos previstos na legislação vigente
e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar-lhes tratamento igualitário
àquele dado ao alienante.
Parágrafo 1º - Para fins deste Artigo 33, considera-se “Controle” o poder efetivamente
utilizado por acionista de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos
órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito,
independentemente da participação acionária.
Parágrafo 2º - A OPA deve observar as condições e os prazos previstos na legislação e
na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado.
Parágrafo 3º - A OPA referida neste Artigo 33 também será exigida nos casos em que
houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e/ou outros títulos ou direitos
relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, e da qual venha a resultar na
alienação do Controle da Companhia.
Parágrafo 4º - Na hipótese de alienação indireta do Controle, o adquirente do Controle
ficará obrigado a declarar à B3 o valor atribuído à Companhia para os efeitos de definição
do preço da OPA, bem como divulgar a demonstração justificada desse valor.
Artigo 34 – Na hipótese de ocorrer Alienação de Controle da Companhia nos 12 (doze) meses
subsequentes à sua saída do Novo Mercado, o alienante e o adquirente do Controle, conjunta e
solidariamente, devem oferecer aos acionistas que detinham ações de emissão da Companhia
na data da saída ou da liquidação da OPA para saída do Novo Mercado:
(i)

a aquisição de suas ações pelo preço e nas condições obtidas pelo alienante,
devidamente atualizado; ou

(ii)

o pagamento da diferença, se houver, entre o preço da OPA aceita pelo antigo
acionista, devidamente atualizado, e o preço obtido pelo acionista controlador na
alienação de suas próprias ações.

Parágrafo 1º - Para efeito de aplicação das obrigações previstas no caput, devem ser
observadas as mesmas regras aplicáveis à alienação de Controle previstas neste Estatuto e
no Regulamento do Novo Mercado.
Parágrafo 2º - Será averbado no livro de registro de ações da Companhia, em relação às
ações de propriedade do acionista controlador, ônus que obrigue o adquirente do Controle a

cumprir as regras previstas neste artigo no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da
alienação das ações.
CAPÍTULO VIII
CANCELAMENTO DO REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA, SAÍDA DO NOVO MERCADO E
REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA
Artigo 35 - O cancelamento de registro da Companhia para negociação de ações nos mercados
regulamentados de valores mobiliários somente ocorrerá caso seja realizada uma OPA,
formulada pelo acionista controlador ou pela própria Companhia, e tendo por objeto todas as
ações de emissão da Companhia, por preço justo, ao menos igual ao valor de avaliação da
Companhia, apurado com base nos critérios, adotados de forma isolada ou combinada, de
patrimônio líquido contábil, de patrimônio líquido avaliado a preço de mercado, de fluxo de caixa
descontado, de comparação por múltiplos, de cotação das ações no mercado de valores
mobiliários, ou com base em outro critério aceito pela CVM, sendo assegurada a revisão do
preço da OPA nos termos da legislação em vigor.
Artigo 36 - Caso seja deliberada a saída da Companhia do Novo Mercado para que os valores
mobiliários por ela emitidos passem a ter registro para negociação fora do Novo Mercado, deverá
ser realizada OPA, por preço justo ao menos igual ao valor de avaliação da Companhia, apurado
com base nos critérios, adotados de forma isolada ou combinada, de patrimônio líquido contábil,
de patrimônio líquido avaliado a preço de mercado, de fluxo de caixa descontado, de comparação
por múltiplos, de cotação das ações no mercado de valores mobiliários, ou com base em outro
critério aceito pela CVM, conforme previsto na legislação em vigor, respeitadas as normas legais
e regulamentares aplicáveis.
Parágrafo 1º - Acionistas representando 10% (dez por cento) das Ações em Circulação
poderão requerer a convocação de assembleia especial para deliberar sobre a
realização de nova avaliação pelo mesmo ou por outro critério, para efeito de
determinação do valor de avaliação da companhia.
Parágrafo 2º - Acionistas titulares de mais de 1/3 (um terço) das Ações em Circulação
Habilitadas deverão aceitar a OPA ou concordar expressamente com a saída do
segmento de listagem do Novo Mercado, sem efetuar a venda das ações de sua
titularidade.
Parágrafo 3º - Consideram-se “Ações em Circulação” todas as ações emitidas pela
Companhia, excetuadas as ações detidas pelo acionista controlador, por pessoas a ele
vinculadas, por administradores da Companhia e aquelas em tesouraria.
Parágrafo 4º - Consideram-se “Ações em Circulação Habilitadas” as ações cujos
titulares concordem expressamente com a saída do Novo Mercado ou se habilitem para

o leilão de OPA, na forma da regulamentação aplicável.
Parágrafo 5º - Uma vez atingido o percentual necessário de Ações em Circulação
Habilitadas para a saída do Novo Mercado previsto no Parágrafo 2º acima, os aceitantes
da OPA não podem ser submetidos a rateio na alienação de sua participação, devendo
ser observados os procedimentos de dispensa dos limites previstos na regulamentação
em vigor.
Parágrafo 6º - O ofertante fica obrigado a adquirir as Ações em Circulação
remanescentes, pelo prazo de 1 (um) mês contado da data de realização do leilão, pelo
preço final do leilão da OPA, atualizado até a data do efetivo pagamento, nos termos do
edital e da legislação e da regulamentação em vigor, que deve ocorrer em, no máximo,
15 (quinze) dias contados da data do exercício da faculdade pelo acionista.
Artigo 37 – A saída da Companhia do segmento de listagem do Novo Mercado pode ocorrer
independentemente da realização da OPA mencionada no Artigo 36 acima na hipótese de
dispensa aprovada em Assembleia Geral.
Parágrafo 1º - A Assembleia Geral referida no caput deverá ser instalada em primeira
convocação com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços)
do total das Ações em Circulação.
Parágrafo 2º - Caso o quórum do Parágrafo 1º acima não seja atingido, a Assembleia
Geral poderá ser instalada em segunda convocação, com a presença de acionistas
titulares de qualquer número de Ações em Circulação.
Parágrafo 3º - A deliberação sobre a dispensa de realização da OPA deve ocorrer pela
maioria dos votos dos acionistas titulares de Ações em Circulação presentes à
Assembleia Geral.
Artigo 38 – Na hipótese de reorganização societária que envolva a transferência da base
acionária da Companhia, as sociedades resultantes devem pleitear o ingresso no segmento de
listagem do Novo Mercado em até 120 (cento e vinte) dias contados da data da assembleia geral
que aprovou a referida operação.
Parágrafo Único - Caso a reorganização envolva sociedades resultantes que não
pretendam pleitear o ingresso no Novo Mercado, a maioria dos titulares das Ações em
Circulação presentes na Assembleia Geral deve dar anuência a essa estrutura.
Artigo 39 – A aplicação de sanção de saída compulsória da Companhia do Novo Mercado
depende da realização de OPA com as mesmas características da OPA em caso de saída
voluntária do Novo Mercado, respeitadas as regras previstas no Regulamento do Novo Mercado.

Artigo 40 - É facultada a formulação de uma única OPA, visando a mais de uma das finalidades
previstas neste Estatuto Social, no Regulamento do Novo Mercado ou na regulamentação
emitida pela CVM, desde que seja possível compatibilizar os procedimentos de todas as
modalidades de OPA, não haja prejuízo para os destinatários da oferta e seja obtida a
autorização da CVM quando exigida pela legislação aplicável.
Artigo 41 - A Companhia ou os acionistas responsáveis pela realização das OPAs previstas
neste Estatuto Social, no Regulamento do Novo Mercado ou na regulamentação emitida pela
CVM poderão assegurar sua efetivação por intermédio de qualquer acionista, terceiro e,
conforme o caso, pela Companhia. A Companhia ou o acionista, conforme o caso, não se
eximem da obrigação de realizar a OPA até que seja concluída com observância das regras
aplicáveis.
Parágrafo Único - Não obstante o previsto no Artigo 40 acima e no caput deste artigo,
as disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão nas hipóteses de
prejuízo dos direitos dos destinatários das ofertas mencionadas nos referidos
dispositivos.
CAPÍTULO IX
DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO
Artigo 42 - A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados em lei, cabendo à
Assembleia Geral eleger o liquidante ou liquidantes, bem como o Conselho Fiscal que deverá
funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais.
CAPÍTULO IX
ACORDO DE ACIONISTAS
Artigo 43 - A Companhia deve cumprir todas e quaisquer disposições previstas nos acordos de
acionistas (“Acordo de Acionistas” e, no plural, “Acordos de Acionistas”) arquivados em sua sede.
Parágrafo 1º - A Companhia não deve registrar, consentir ou ratificar qualquer voto ou
aprovação dos acionistas, dos conselheiros de administração ou de qualquer diretor, ou
realizar ou deixar de realizar qualquer ato que viole ou que seja incompatível com as
disposições de tais acordos de acionistas ou que, de qualquer forma, possa prejudicar
os direitos dos acionistas sob tais acordos.
Parágrafo 2º - Os signatários de Acordos de Acionistas arquivados na sede da
Companhia devem indicar, no momento do arquivamento, representante para
comunicar-se com a Companhia, para prestar ou receber informações, nos termos do §
10 do Artigo 118 da Lei das S.A.

Parágrafo 3º - Todos os Acordos de Acionistas arquivados na sede da Companhia serão
divulgados publicamente em conformidade com a regulamentação da CVM.
CAPÍTULO IX
ARBITRAGEM
Artigo 44 - A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal,
efetivos e suplentes, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem perante a Câmara de
Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles,
relacionada ou oriunda, da sua condição de emissor, acionistas, administradores e membros do
Conselho Fiscal e, em especial, decorrentes da aplicação, validade, eficácia, interpretação,
violação e seus efeitos, das disposições contidas neste Estatuto, na Lei n.º 6.385, de 7 de
dezembro de 1976, conforme alterada, na Lei das S.A., nas normas editadas pelo Conselho
Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas
aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do
Regulamento do Novo Mercado, do Contrato de Participação no Novo Mercado, do Regulamento
de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado e do Regulamento de Sanções. Parágrafo
Único – A posse dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes,
fica condicionada à assinatura de termo de posse, que deve contemplar sua sujeição à clausula
compromissória referida neste Artigo 44.
CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 45 - Os casos omissos ou duvidosos deste Estatuto serão resolvidos pela Assembleia
Geral e regulados de acordo com as disposições da Lei das S.A., do Regulamento do Novo
Mercado e demais disposições legais aplicáveis. Artigo 46 - As disposições do Regulamento do
Novo Mercado prevalecerão sobre as disposições estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos
direitos dos destinatários das ofertas públicas previstas neste Estatuto.
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GLOSSÁRIO:

• ADMINISTRAÇÃO Administração da Adquirida ou da Adquirente

• EUA

Estados Unidos da América

• ADQUIRENTE

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. [“CVC”]

• EV

• ADQUIRIDA

Esferatur Passagens e Turismo S.A. [“Esferatur” ou “Adquirida”]

Enterprise Value. Valor operacional do negócio para provedores de capital
[Equity+ Debt]

• FCD

Fluxo de Caixa Descontado ou DCF

• FGV

Fundação Getúlio Vargas

• FIPE

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas

• IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

• IGP-M

Índice Geral de Preços – Mercado

• IPCA

Índice de Preços ao Consumidor Amplo

• IRPJ

Imposto de Renda Pessoa Jurídica

• MAZARS

Mazars Cabrera Assessoria, Consultoria e Planejamento Empresarial Ltda.

• MM

Milhão ou Milhões

• NOP

Não operacional

• APRESENTAÇÃO Este documento, datado de 22 de fevereiro de 2019
• BACEN, BCB

Banco Central do Brasil

• BNDES

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

• BRL ou R$

Real [Moeda Brasileira]

• CAGR

Compound Annual Growth Rate – Taxa Composta de Crescimento Anual

• CAPEX

Capital Expenditures. Investimentos em ativos imobilizados

• CAPM

Capital Asset Pricing Model – Modelo de Precificação de Ativos

• CLIENTE

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.

• COPOM

Comitê de Política Monetária do BCB

• CSLL

Contribuição Social sobre Lucro Líquido

• CVM

Comissão de Valores Mobiliários

• CGU

Unidade geradora de caixa

• DATA-BASE

31 de dezembro de 2018

• DÍVIDA LÍQUIDA

Soma de ativos e passivos não operacionais, na data-base

• DD

Due-diligence

• EMPRESA

Esferatur Passagens e Turismo S.A. [“Esferatur” ou “Adquirida”]

• EBIT

Earnings Before Interest and Taxes – Lucro Antes dos Juros e Impostos

• EBITDA

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – Lucro Antes
dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização

• EMBI

Índice de títulos de mercados emergentes [Emerging Markets Bonds Index]
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• PIB

Produto Interno Bruto

• P&D

Pesquisa e Desenvolvimento

• RELATÓRIO

Este documento, datado de 22 de fevereiro de 2019

• ROL

Receita operacional líquida

• ROB

Receita operacional bruta

• SELIC

Taxa básica de juros definida pelo BACEN

• USD ou US$

Dólares Americanos (Moeda dos Estados Unidos da América)

• VPL

Valor Presente Líquido

• WACC

Weighted Average Cost of Capital - Custo Médio Ponderado de Capital
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Preâmbulo 1/2
Contexto do nosso trabalho

Nosso trabalho consistiu na avaliação econômico-financeira da Esferatur Passagens e Turismo S.A. [“Esferatur”, “Empresa” ou “Adquirida”] referente à aquisição da
totalidade de seu capital pela CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. [“CVC” ou “Adquirente”], considerando a data-base de 31 de dezembro de 2018. A
avaliação econômico-financeira da Esferatur tem como propósito suportar a administração da Adquirente no cumprimento de obrigações societárias previstas nos
artigos 252, Parágrafo 3º; e 256, Inciso II, Parágrafos 1º e 2º da Lei 6.404/76; e Instrução CVM 481/09.
Nosso relatório foi preparado somente para uso da administração e acionistas da Adquirente no contexto acima definido. Nosso relatório não deverá ser utilizado
para qualquer outro fim daquele disposto nesse documento. Não expressamos nenhuma opinião sobre eventual reorganização societária e nossas conclusões não
constituem recomendação de investimento, “fairness opinion” ou consultoria/ assessoria tributária. Este documento foi preparado unicamente para a data base e
objetivo informados, não devendo ser utilizado para qualquer outro propósito. Este documento poderá ser divulgado e incluído na proposta da administração para
atendimento às obrigações societárias previstas nos artigos 252, Parágrafo 3º; e 256, Inciso II, Parágrafos 1º e 2º da Lei 6.404/76; e Instrução CVM 481/09. Para os
demais casos, este documento não pode ser copiado ou distribuído, por completo ou em partes, sem a aprovação prévia da Mazars.

Processo de avaliação

Para a elaboração deste escopo realizamos discussões com a administração da Adquirente e seus representantes com relação às suas operações atuais e
perspectivas futuras da Empresa, bem como situação atual e tendências do mercado de atuação no Brasil. Examinamos certas informações financeiras e não
financeiras da Empresa que nos foram fornecidas pela administração da Adquirente. Examinamos também informações públicas ou estudos específicos sobre o
setor de atuação da Empresa. Realizamos discussões e entendimento sobre o plano de negócios [“Plano de Negócios”] preparado pela administração para
subsidiar as projeções realizadas. Realizamos discussões com os auditores externos da Empresa acerca dos ativos intangíveis e projeções, que revisaram e
validaram os resultados, metodologias, critérios, premissas e projeções considerados no presente estudo.
As estimativas e projeções preparadas envolveram premissas decorrentes de julgamento com relação às informações financeiras analisadas, aos cenários
econômicos projetados e, portanto, ao comportamento futuro do mercado e do desempenho da Empresa no mercado que podem ou não se mostrar corretas no
futuro, quando cotejadas com os resultados efetivamente observados. Não há e não haverá qualquer representação, garantia ou promessa de qualquer tipo,
expressa ou implícita, por parte da Mazars e seus sócios e funcionários, de que as projeções ou estimativas sejam efetivamente concretizadas. Os resultados finais
verificados no futuro poderão ser diferentes das projeções aqui contidas, e tais diferenças podem ser significativas, podendo ainda ser impactadas pelas condições
de mercado.
Nosso trabalho não envolveu procedimentos de auditoria contábil, consultoria tributária ou societária e foi baseado em informações fornecidas pela administração
da Empresa, como por exemplo: demonstrações financeiras históricas e plano de negócios, entre outros. Além disso, eventualmente podemos ter utilizado dados
sobre o setor obtidos em fontes públicas ou exclusivas, tais como relatórios de analistas de mercado e dados de empresas comparáveis, entre outros. Essas
informações foram consideradas fidedignas e não foram objeto de validação pela Mazars.
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Preâmbulo 2/2
Plano de negócios

Nossos trabalhos foram preparados considerando as melhores informações disponíveis à época da realização de nossos estudos, a luz do cenário considerado.
Não expressamos opinião sobre a probabilidade das projeções serem efetivamente atingidas, ou sobre a consistência das premissas. Nosso trabalho limitou-se ao
entendimento do plano de negócios e a análise da coerência e da razoabilidade das projeções e o contexto do negócio/perspectivas para o futuro dos negócios da
Empresa.

Limitações de escopo

Não fez parte do escopo dos trabalhos apresentados neste documento, entre outras atividades:
▪ Estudos de mercado de atuação da Empresa [análise de preços e demanda]
▪ Procedimentos de auditoria contábil ou due-diligence de qualquer natureza (legal, ambiental, tributária, trabalhista/previdenciária ou contábil)
▪ Consultoria contábil ou jurídica, ou planejamento tributário e/ou interpretação da legislação societária vigente no Brasil
▪ Cálculo de IR diferido
▪ Fairness opinion
▪ Cálculo de carrying amount e/ou conclusão sobre existência ou não de perda por impairment
▪ Avaliação de valor justo de ativos fixos ou biológicos ou tangíveis e/ou de ativos complexos
▪ Fornecimento de modelos e/ ou planilhas que suportam nossas análises

▪ Conversão dos demonstrativos financeiros BR GAAP para IFRS [e vice-versa]
▪ Atualização dos trabalhos para outras datas-bases por conta de fatos ou circunstâncias que ocorram após a emissão do relatório final

Distribuição desse
documento

5

Este documento poderá ser divulgado e incluído na proposta da administração para atendimento às obrigações societárias previstas nos artigos 252, Parágrafo 3º;
e 256, Inciso II, Parágrafos 1º e 2º da Lei 6.404/76; e Instrução CVM 481/09. Para os demais casos, este documento não pode ser copiado ou distribuído, por
completo ou em partes, sem a aprovação prévia da Mazars. A Mazars não se responsabilizará no caso deste relatório ser usado, por completo ou em parte, por
terceiros ou para outra finalidade. Esse relatório deve ser interpretado em sua versão completa.
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO

Sumário executivo (1/5)

Contexto geral

Contexto geral [cont.]:

▪ A CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. [“CVC” ou “Adquirente’] é uma prestadora

▪ Para fins de atendimento às obrigações societárias previstas no artigo 256 da Lei 6.404/76,

de serviços de turismo, compreendendo a intermediação, individualmente ou na forma agregada

Inciso II, Parágrafos 1º e 2º, a administração da Adquirente necessita analisar o investimento

(pacotes turísticos), serviços turísticos incluindo passagens aéreas, transporte terrestre, reservas

realizado tendo em vista os parâmetros de valor previstos na referida norma.

de hotéis, passagens de cruzeiros marítimos, intercâmbio cultural e profissional, entre outros.
▪ Em 30 de setembro de 2018, a CVC possuía 21 lojas próprias, 1.258 agências de viagem
exclusivas CVC “ franquias” e mais 59 lojas exclusivas Experimento “franquias”. Além disso,
possui também aproximadamente 7.145 agentes de viagens registrados em todo o país. A CVC
também possui acordos com representantes locais para a prestação de serviços com a marca
CVC na Argentina e no Uruguai.

▪ Tendo em vista esse contexto, a administração da Adquirente solicitou a assessoria
independente da Mazars na realização dos seguintes serviços:
- Avaliação econômico-financeira da Esferatur Passagens e Turismo S.A. [“Esferatur”,
“Empresa” ou “Adquirida”] considerando a data-base de 31 de dezembro de 2018.
- Análise do Patrimônio Líquido a preços de mercado na data-base de 31 de dezembro de

▪ A Esferatur Passagens e Turismo S.A. [“Esferatur” ou “Adquirida”] tem 26 anos de atuação na
intermediação de passagens áreas para agências de viagens e possui 14 unidades que
atendem diferentes regiões do Brasil com reservas confirmadas anuais de R$ 1,8 bilhão em

2018.
- Análise do lucro líquido da ação projetado e comparação com os valores apresentados nos

dois últimos anos atualizados monetariamente.

2017.
- A análise de cotação média das ações em bolsa ou no mercado de balcão organizado,
▪ Em 14 de agosto de 2018, a CVC emitiu um fato relevante ao mercado informando sobre a

durante os 90 dias anteriores à data da contratação. [*]

aquisição de ações representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Esferatur por
▪ Conforme solicitado pela administração, os trabalhos preparados pela Mazars consideraram a

um preço de aquisição de, aproximadamente, BRL 311 milhões.

participação final e os preços finais ajustados.
▪ A CVC informou ainda que a conclusão da operação estava sujeita ao cumprimento de algumas
condições precedentes, dentre as quais se incluem: (i) a aprovação pelo Conselho

▪ O presente documento tem como objetivo apresentar os resultados do trabalho relativo a

Administrativo de Defesa Econômica (CADE); (ii) a conclusão de reorganização societária para

avaliação econômico-financeira da Esferatur, e às análises do Patrimônio Líquido a preços de

transferência de participação detida pela Esferatur em determinadas sociedades para os

mercado e análise do lucro líquido da ação/ cota os quais foram submetidos previamente a

acionistas vendedores; e (iii) a aprovação da operação em assembleia geral extraordinária da

discussão, revisão e validação pela administração e acionistas da Adquirente.

Companhia, com base no artigo 256 da Lei das S.A.

▪ Os trabalhos aqui apresentados não deverão ser utilizados para qualquer outro fim distinto

▪ Em final de 2018 ocorreu a aprovação da transação pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE).
7

daqueles aqui mencionados.
[*] não-aplicável em virtude da Empresa não ter títulos comercializados em bolsa ou mercado de balcão organizado.
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO

Sumário executivo (2/5)
Fontes de informação e dados utilizados

Escopo dos trabalhos

▪ Dados sobre a Empresa fornecidos pela administração:

▪ O escopo de trabalho envolveu os seguintes procedimentos:

- Contrato de oompra e venda assinado [arquivo: “SPA”]
- Demonstrações

financeiras

de

31.12.2016,

- Entrevistas com a administração da Adquirente e Empresa para reforçar o entendimento

31.12.2017

e

31.12.18

[arquivos:

“Demonstrações_Financeiras_2017-2016”; “BALANÇO 2018” e “DRE 2018 POR FILIAL”]
- Plano de negócios [arquivos: “Projeção Projeto Globo”; e “Projecoes_Globo_v8_DD”]
- Histórico de faturamento e booking por clientes [arquivos: “Ranking Clientes 2017-16-15”;

sobre [i] aquisição, [ii] racional da aquisição e [iii] perspectivas e planos de negócios.
- Entendimento sobre a formação do preço de aquisição
- Entendimento dos dados econômicos e financeiros históricos da Empresa
- Elaboração de projeções de resultado e fluxos de caixa operacionais da Empresa na data-

‘Ranking Clientes 2016”; “Ranking Clientes 2017”; e “Ranking Clientes 2016”]

base da aquisição, considerando plano de negócios da administração (avaliação econômico-

▪ Dados e informações públicas ou privadas. Entre outras:

financeira)

- Dados históricos e projetados sobre macroeconomia e parâmetros para cálculo da taxa de
desconto: projeções macroeconômicas disponibilizadas pelo Banco Central (Relatório Focus

- Análise sobre o valor justo de saldos de ativos e passivos constantes no balanço patrimonial
da Esferatur na data-base de 31 de dezembro de 2018.

https://www3.bcb.gov.br/expectativas/publico/consulta/serieestatisticas), website do Prof.
Damodaran

(http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/),

website

do

Ipeadata

- Análise sobre o valor justo de potenciais ativos intangíveis não registrados nas
demonstrações contábeis da Esferatur com base em estudos similares envolvendo a

(http://www.ipeadata.gov.br/), entre outros

aquisição de outras empresas do grupo.

- Dados de empresas comparáveis obtidos em fonte externa especializada [Base de dados
- Apresentação dos resultados, metodologia, premissas e projeções para a administração da

privada - Capital IQ (https://www.capitaliq.com)]

Adquirente. Emissão de relatório draft. Discussão, revisão e validação pela administração.
- Dados

do

website

da

CVM

(http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home)

(http://www.cvm.gov.br/),
e

do

mercado

de

BNDES

Emissão de relatório final.

Turismo
▪ Não fez parte do escopo a realização de: [i] avaliação de passivos contingentes, [ii] auditoria ou

(http://www.abav.com.br/).

due-diligence de qualquer natureza, [iii] consultoria contábil, [iv] cálculo de IR diferido, [v]
▪ Dados normalmente utilizados na elaboração deste tipo de documento, mas que não estavam
disponíveis até a data de emissão deste: Laudo de alocação de preço de compra [PPA].
▪ Adicionalmente, as seguintes atividades são consideradas como fontes de informações na
elaboração de estudos similares, mas não foram realizadas: i] Entrevistas com executivos da
Empresa e/ou representantes da Adquirida; ii] Discussões e respostas a quesitos dos auditores

avaliação de ativos tangíveis ou complexos (cálculos derivativos), [vi] avaliação da Adquirente
com base no FCD [vii] planejamento tributário e/ou interpretação da legislação tributária vigente,
[viii] estudos de mercado [preços/ demanda], [ix] fornecimento de modelos e/ou planilhas, [x]
conversão dos demonstrativos financeiros de local GAAP para IFRS, nem [xi] atualização dos
estudos para outra data-base.

externos sobre metodologia, critérios, projeções e resultados.
8
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO

Sumário executivo (3/5)
Racional da transação (aquisição)

A Transação

▪ Racional da Aquisição.
- Segundo a administração da CVC (através de comunicado em fato relevante), a aquisição

1

Data-base: 31.12.2018 (antes da aquisição)

da Esferatur está alinhada com a estratégia da Companhia em expandir a atuação no canal
multimarcas (B2B), contribuindo para a posição de liderança no setor de viagens no Brasil.

100,00%

CVC Brasil Operadora
e Agência de Viagens
S.A.

- A Esferatur tem 26 anos de atuação na intermediação de passagens áreas para agências

Purchase Price

de viagens e possui 14 unidades que atendem diferentes regiões do Brasil com reservas
confirmadas anuais de R$ 1,8 bilhão em 2017.

Sócios/ Vendedores
(8)
100,00%

▪ Fatores. Segundo a administração, a escolha da Empresa como alvo de aquisição foi baseada
em potenciais sinergias operacionais e financeiras com impactos diretos em receitas, custos e
Esferatur Passagens e
Turismo S.A.
(2.800.000 ações)

despesas operacionais.
▪ Preço de Aquisição.
- Aproximadamente BRL 311 milhões, sendo: i] Preço base: BRL 245 milhões a serem pagos
(a) 70% na data do fechamento da operação, sendo ao menos 20% a ser pago em moeda
corrente nacional e até 50% mediante entrega de ações ordinárias, nominativas, escriturais

2

Data-base: 31.12.2018 (após a aquisição)

e sem valor nominal de emissão da Companhia; e (b) 30% em 5 parcelas anuais iguais, a
serem corrigidas pelo CDI desde a data do fechamento da operação até o efetivo
pagamento de cada uma das parcelas, em moeda corrente nacional.; e

- ii] Preço variável futuro: calculado com base no alcance de metas do EBITDA da Esferatur
referentes aos exercícios 2018, 2019 e 2020, a ser pago aos vendedores em 3 parcelas. A

CVC Brasil Operadora
e Agência de Viagens
S.A.
100,00%

exclusivo critério da Companhia, até 50% do preço de cada uma das parcelas poderá ser
pago em ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da
Companhia. .
- Considerando o número de ações da Esferatur [2.800 mil para 100%], considera-se para a
análise no decorrer deste estudo que o preço médio pago por ação foi de,
aproximadamente, BRL 111,73 mil.
9
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO

Sumário executivo (4/5)
Resultados – Sumário de resultados:

Resultados – Sumário de resultados [cont.]:

▪ Conforme previsto no Art. 256 da Lei 6.404, para validação do preço pago, dispõe que:
- I – O preço de compra constituir, para a compradora, investimento relevante (artigo 247,
parágrafo único); ou

▪ Conforme informado pela Administração da Adquirente em suas demonstrações financeiras

anuais auditadas de 31 de dezembro de 2018, o investimento na Esferatur [BRL 311 milhões por
100% do capital] é relevante, uma vez que o preço pago pela Adquirida é superior a 10% [dez
por cento] do valor do patrimônio líquido da Adquirente [BRL 1.087.940 mil em 31 de dezembro

- II – O preço médio de cada ação ou quota ultrapassar uma vez e meia o maior dos 3 (três)
valores indicados: i] cotação em bolsa ou mercado de balcão [*]; ii] Patrimônio Líquido a
preços de mercado; ou iii] valor do lucro líquido (desde que inferior a 15 vezes o lucro líquido
anual por ação nos 2 (dois) últimos exercícios, atualizados monetariamente).

de 2018].
▪ Conforme verificado no quadro ao lado, o preço de aquisição por ação descrito ultrapassa uma
vez e meia [1,5x] o maior dos 3 (três) valores indicados.

▪ A tabela abaixo apresenta o sumário dos valores obtidos para as cotas da Esferatur
considerando as metodologias previstas no Art. 256 da Lei 6.404 e as análises comparativas em
relação ao preço por cota pago na aquisição.

Sumário Análise Art.256 [BRL 1.000]
Preço de aquisição/ por ação
Cotação média das ações em bolsa/ balcão

BRL 000
[a]
311.000

por ação
[b]=[a]/2.800
111,07

x 1,5

Conclusão

N.A.

N.A.

N.A.

Não aplicável

Patrimônio Líquido a preços de mercado [*]

142.344

50,84

76,26

Menor Valor.

Lucro Líquido

261.336

93,33

140,00

Maior valor.
Preço aquisição <
1,5x maior valor

Notas:
[a] Preço de aquisição conforme informado pela administração da CVC.
[b] Considera ações da Esferatur Passagens e Turismo S.A. [2.800 k]
[*] Considera o Patrimônio Líquido histórico com ajustes de intangível Carteira de Clientes [43% do preço de aquisição]
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO

Sumário executivo (5/5)
Limitações (1/2)

Limitações (2/2)

▪ Na elaboração desse trabalho foram utilizados dados e informações [históricos ou projeções]
fornecidas pela administração da Adquirente e/ou Empresa ou disponíveis em fontes públicas ou
exclusivas, os quais foram considerados razoáveis e fidedignos. Nossa conclusão depende da
exatidão, confiabilidade ou integridade de qualquer informação fornecida a nós, sobre as quais a

administração permanece como única responsável. Os resultados, metodologia, premissas e
projeções considerados neste estudo foram previamente discutidos, revisados e validados pela
administração e auditores externos da Empresa.
▪ Este material apresenta as análises e projeções preparadas com base em informações (incluindo
premissas e plano de negócios) preparadas e fornecidas pela administração. As análises,
projeções e resultados apresentados são apenas estimativas que refletem a melhor informação

▪ Trabalhos de avaliação de ativos, de empresas ou de negócios não constituem uma ciência
exata. Como tal, as conclusões também dependem do julgamento individual.
▪ Este documento poderá ser divulgado e incluído na proposta da administração para atendimento
às obrigações societárias previstas nos artigos 252, Parágrafo 3º; e 256, Inciso II, Parágrafos 1º
e 2º da Lei 6.404/76; e Instrução CVM 481/09. Para os demais casos, este documento não pode
ser copiado ou distribuído, por completo ou em partes, sem a aprovação prévia da Mazars.
▪ A Mazars não se responsabilizará no caso deste relatório ser usado, por completo ou em parte,
por terceiros ou para outra finalidade. Esse relatório deve ser interpretado em sua versão
completa.

e estimativa da administração, e não são garantia ou promessa de rentabilidade e resultados

▪ A análise de cotação média das ações em bolsa ou no mercado de balcão organizado, durante

futuros ou isenção de risco pela Mazars, visto que as premissas e projeções estão sujeitas a

os 90 dias anteriores à data da contratação [não aplicável no presente trabalho uma vez que a

diversos fatores externos circunstanciais e de mercado que não são previsíveis ou controláveis.

Esferatur é uma sociedade anônima de capital fechado. Portanto, suas ações não são

▪ Não faz parte do escopo a realização de: [i] avaliação de passivos contingentes, [ii] auditoria ou

negociadas em bolsa ou balcão organizado].

due-diligences de qualquer natureza, [iii] consultoria contábil, [iv] cálculo de IR diferido, [v]

▪ Não houve ajustes a valor justo além daqueles relativos aos ativos intangíveis carteira de

avaliação de ativos tangíveis ou complexos (cálculos derivativos), [vi] avaliação da Adquirente

clientes. Outros ativos intangíveis ou ajustes a valor justo poderão ser identificados quando for

com base no FCD [vii] planejamento tributário e/ou interpretação da legislação tributária vigente,

realizado o estudo de alocação do preço de compra [PPA].

[viii] estudos de mercado [preços/ demanda], [ix] fornecimento de modelos e/ou planilhas, [x]
conversão dos demonstrativos financeiros de local GAAP para IFRS, nem [xi] atualização dos
estudos para outra data-base.

▪ Conforme discutido com a administração, fomos informado que os demais ativos e passivos da
Empresa foram objeto de due diligence e eventualmente tiveram seus saldos ajustados. Desta
forma, consideramos que os mesmos estão registrados a valor justo em suas demonstrações
financeiras.
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2. AVALIADOR E DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA

Avaliador e declaração de independência

Informações sobre o avaliador

Declarações do avaliador

▪ A Mazars é um grupo internacional, integrado e independente de auditoria, consultoria financeira,

▪ A Mazars Cabrera Assessoria, Consultoria e Planejamento Empresarial Ltda. (“Mazars”), bem

tributária e Empresarial e serviços contábeis. Está presente em 86 países, formando rede de 300

como seus sócios (e equipe) envolvidos diretamente nesse trabalho não possuem cotas/ações

escritórios, com mais de 20.000 profissionais no mundo, sendo 1.200 na América Latina

ou nenhum interesse direto ou indireto na Empresa objeto deste laudo, ou nas demais empresas

▪ No Brasil desde 1995, a Mazars fornece soluções abrangentes e personalizadas para seus
clientes nacionais e internacionais. São cerca de 800 profissionais em 5 escritórios: São PauloSP, Rio de Janeiro-RJ, Campinas-SP, Ribeirão Preto-SP e Curitiba-PR

▪ Os honorários recebidos em conexão com o escopo de nossos trabalhos não estão
condicionados pelos resultados da presente avaliação.

▪ A seguir apresentamos algumas experiências recentes em avaliação econômico-financeira de
Empresas:

envolvidas na transação.

▪ Os trabalhos de avaliação econômico-financeira aqui apresentados foram realizados com base
em informações disponíveis ao público e em informações sobre a Empresa fornecidas pela
administração ou disponíveis ao público, tais como demonstrações financeiras históricas,
relatórios e informações gerenciais preparados pela administração, e plano de negócios

preparado

e

aprovado

pela

administração

e

pelos

cotistas/acionistas

da

Empresa.

Consideramos tais informações fidedignas. Dessa forma, a Mazars não submeteu tais dados e
informações a procedimentos formais de auditoria ou validação.
▪ Este documento poderá ser divulgado e incluído na proposta da administração para atendimento
às obrigações societárias previstas nos artigos 252, Parágrafo 3º; e 256, Inciso II, Parágrafos 1º
e 2º da Lei 6.404/76; e Instrução CVM 481/09. Para os demais casos, este documento não pode
ser copiado ou distribuído, por completo ou em partes, sem a aprovação prévia da Mazars. A
Mazars não se responsabilizará no caso deste relatório ser usado, por completo ou em parte,
por terceiros ou para outra finalidade. Esse relatório deve ser interpretado em sua versão
completa.
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3. REQUERIMENTOS NORMATIVOS

Requerimentos normativos

Requerimentos normativos

Requerimentos normativos (cont.)

▪ Art. 256. A compra, por companhia aberta, do controle de qualquer sociedade mercantil,
dependerá de deliberação da assembleia geral da compradora, especialmente convocada para
conhecer da operação, sempre que:

- I – O preço de compra constituir, para a compradora, investimento relevante (artigo 247,

▪ Art. 247. (...)
- Parágrafo único. Considera-se relevante o investimento:
- a) em cada sociedade coligada ou controlada, se o valor contábil é igual ou superior a 10%
(dez por cento) do valor do patrimônio líquido da companhia;

parágrafo único); ou
- II – O preço médio de cada ação ou quota ultrapassar uma vez e meia o maior dos 3 (três)

- b) no conjunto das sociedades coligadas e controladas, se o valor contábil é igual ou superior
a 15% (quinze por cento) do valor do patrimônio líquido da companhia.

valores a seguir indicados:
a) cotação média das ações em bolsa ou no mercado de balcão organizado, durante os
noventa dias anteriores à data da contratação; (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997);
b) valor de patrimônio líquido (artigo 248) da ação ou quota, avaliado o patrimônio a preços
de mercado (artigo 183, § 1º);

▪ Art. 252. A incorporação de todas as ações do capital social ao patrimônio de outra companhia
brasileira, para convertê-la em subsidiária integral, será submetida à deliberação da assembléiageral das duas companhias mediante protocolo e justificação, nos termos dos artigos 224 e 225.
(...)

c) valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá ser superior a 15 (quinze) vezes
o lucro líquido anual por ação (artigo 187 n. VII) nos 2 (dois) últimos exercícios sociais,
atualizado monetariamente.

- § 3º. Aprovado o laudo de avaliação pela assembléia-geral da incorporadora, efetivar-se-á a
incorporação e os titulares das ações incorporadas receberão diretamente da incorporadora
as ações que lhes couberem.

- § 1º A proposta ou o contrato de compra, acompanhado de laudo de avaliação, observado o
disposto no art. 8º, §§ 1º e 6º, será submetido à prévia autorização da assembleia geral, ou à
sua ratificação, sob pena de responsabilidade dos administradores, instruído com todos os
elementos necessários à deliberação. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
- § 2º Se o preço da aquisição ultrapassar uma vez e meia o maior dos três valores de que
trata o inciso II do caput, o acionista dissidente da deliberação da assembleia que a aprovar
terá o direito de retirar-se da companhia mediante reembolso do valor de suas ações, nos
termos do art. 137, observado o disposto em seu inciso II. (Redação dada pela Lei nº 9.457,
de 1997)
15
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4. CONCLUSÕES SOBRE O PREÇO PAGO À LUZ DO ART. 256, LEI 6.404/76

Conclusões sobre o preço pago à luz do Art. 256, Lei 6.404/76

Resultados – Patrimônio Liquido a preços de mercado:

Resultados – Patrimônio Liquido a preços de mercado [cont.]:

▪ O quadro a seguir apresenta o cálculo do valor de patrimônio líquido da ação ou quota, avaliado

▪ Saldos de ativos e passivos da Empresa a valor justo na data-base da aquisição:

o patrimônio a preços de mercado:

Análise Patrimônio Líquido a preços de mercado [BRL
1.000]
Patrimônio Líquido a preços de mercado

Balanço Patrimonial [BRL 1.000]

31/dez/18

Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Despesas pagas antecipadamente
Outras contas a receber

142.344

Número de ações (000)

2.800

Patrimônio Líquido a preços de mercado por cota

50,84

Ativo Não-circulante
Imobilizado
Intangível
Carteira de Clientes

▪ Considerou-se o intangível Carteira de Clientes representando cerca de 43% do preço pago,

com base em informações fornecidas pela administração da Adquirente (histórico de vendas por
cliente dos últimos 3 (três) anos) e em trabalhos recentes envolvendo empresas do mesmo setor.
▪ Conforme discutido com a administração, fomos informado que os demais ativos e passivos da
Empresa foram objeto de due diligence e eventualmente tiveram seus saldos ajustados. Desta
forma, consideramos que os mesmos estão registrados a valor justo em suas demonstrações
financeiras.

17

Proforma
33.717
6.953
26.019
726
18
136.553
1.819
244
134.490

Ativo Total

170.270

Passivo [BRL 1.000]

Proforma

Passivo Circulante
Fornecedores
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a pagar
Outras contas a pagar

27.926
14.549
5.070
1.265
7.042

Patrimônio Líquido
Capital social
Reserva de Capital
Reservas de Lucros
Ativos Intangíveis

142.344
2.800
560
4.494
134.490

Passivo Total

170.270
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4. CONCLUSÕES SOBRE O PREÇO PAGO À LUZ DO ART. 256, LEI 6.404/76

Conclusões sobre o preço pago à luz do Art. 256, Lei 6.404/76

Resultados – Análise do valor do lucro líquido:

Resultados – Avaliação econômico-financeira:

▪ O quadro abaixo apresenta o cálculo do valor do lucro líquido da ação ou quota nos últimos
exercícios sociais (2017 e 2018), atualizado monetariamente:

▪ Apesar de não representar uma análise requerida no Art.256 da Lei 6404/76, o estudo de valor
da empresa permite analisar detalhadamente as premissas e resultados que suportam o preço
de aquisição da empresa na data-base da aquisição.

Análise Lucro Líquido [BRL 1.000]

2018

2017

▪ O quadro abaixo mostra os resultados obtidos para o valor de investimento de 100% das ações
Lucro Líquido anual
Lucro Líquido anual atualizado pelo IPCA
Número de cotas (000)
Lucro Líquido histórico por cota
Múltiplo [Art. 256, Lei 6.404] x15
Média 2 últimos anos

13.964
13.964

20.140
20.881

2.800

2.800

4,99

7,46

75

112

da Empresa com base nas expectativas e planos da administração), na data-base de 31 de
dezembro de 2018, calculados com base no DCF:

Esferatur [BRL 1.000]
Tx desconto: WACC [%aa]
VP fluxos de caixa projetados
VP fluxo de caixa perpetuidade
Enterprise value (EV)

93

▪ Para a análise do Lucro líquido projetado foi realizada a avaliação econômico-financeira da
Esferatur, com base nas informações e plano de negócios fornecido pela administração da CVC.
▪ Como resultado, verifica-se que o lucro líquido projetado é superior ao limite de 15 vezes o lucro
líquido anual por ação nos 2 (dois) últimos exercícios, atualizados monetariamente (conforme

Ativos não-operacionais
Passivos não-operacionais
Equity value 100% Empresa

167.326
145.532
312.857
312.857

Notas:
[1] Fluxos de caixa projetados 10 anos
[2] Fluxos de caixa da perpetuidade.
[4], [6] Saldo conforme demonstrações financeiras não-auditadas.

requerido no Art. 256 da Lei 6.404/76).

18

[B]
13,90%
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Notas:
[1]
[2]
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5. AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Premissas gerais

Resultados da Rentabilidade Futura

Resultados da Rentabilidade Futura: (continuação)
▪ Fator de desconto dos fluxos de caixa: considerou-se o critério de “mid-period”

▪ Premissas gerais
- Padrão de valor: valor de investimento (considera sinergias)

▪ Horizonte de projeção e valor residual: Considerou-se projeção até 2027 no período explícito,

- Moeda e data-base: as projeções de resultados e fluxos de caixa operacionais da Empresa

foram preparadas em moeda nominal ou corrente [BRL nominais, correntes], considerando
efeitos inflacionários, na data-base de 31 de dezembro de 2018.

mais perpetuidade com base no modelo de Gordon (crescimento igual a inflação de longo prazo
no Brasil)
▪ Premissas macroeconômicas: Nossos trabalhos consideraram premissas sobre variáveis

- Taxa de desconto: coerentemente com a moeda de projeção, considerou-se taxa de
desconto em termos nominais [com efeitos inflacionários], calculada com base na
metodologia do WACC.
▪ Abordagem metodológica:
- O estudo de valor [cálculo do valor de investimento] da Empresa foi baseado na abordagem
da renda [método do fluxo de caixa descontado ou DCF], na data-base de 31 de dezembro

macroeconômicas retiradas de fontes públicas [Sistema de Expectativas do Banco Central em
31 de dezembro de 2018:
Indicadores Macroeconômicos
Meses por período
PIB
%
IPCA
%
IGP-M
%
Selic [fim de período]
%
Selic (média)
%
Taxa de câmbio (EoP)
BRL / USD
Taxa de câmbio (Avg)
BRL / USD

2015H
12
-3,77%
10,67%
10,54%
14,25%
13,00%
3,90
3,39

2016H
12
-3,59%
6,29%
7,19%
13,75%
14,00%
3,26
3,58

2017H
12
1,00%
2,95%
-0,53%
7,10%
10,43%
3,31
3,28

2018H
12
1,30%
3,68%
7,55%
6,50%
6,80%
3,87
3,59

2018H
12
1,30%
3,68%
7,55%
6,50%
6,80%
3,87
3,59

2019P
12
2,59%
4,04%
4,26%
7,17%
6,70%
3,81
3,79

2020P
12
2,61%
4,01%
4,14%
7,94%
7,90%
3,83
3,79

2021P
12
2,60%
3,84%
4,10%
8,00%
8,04%
3,86
3,84

de 2018.
- Os fluxos de caixa operacionais [“cash-flow-to-firm”] foram projetados e descontados a valor
presente pelo WACC [custo médio ponderado de capital para os provedores de capital da
Empresa]. Calculamos o Equity Value a partir da dedução de ativos e passivos não
operacionais na data-base
▪ Padrão de valor: valor de investimento
▪ Moeda e data-base: as projeções de resultados e fluxos de caixa operacionais da Empresa

Indicadores Macroeconômicos
Meses por período
PIB
%
IPCA
%
IGP-M
%
Selic [fim de período]
%
Selic (média)
%
Taxa de câmbio (EoP)
BRL / USD
Taxa de câmbio (Avg)
BRL / USD

2023P
12
2,58%
4,00%
4,00%
7,98%
8,05%
3,80
3,80

Fonte: Banco Central do Brasil [BCB] / Portal Brasil / Ipeadata

foram preparadas em moeda nominal ou corrente [BRL nominais, correntes], considerando
efeitos inflacionários, e data-base 31 de dezembro de 2018.
▪ Taxa de desconto: coerentemente com a moeda de projeção, considerou-se taxa de desconto
em termos nominais [com efeitos inflacionários], calculada com base na metodologia do WACC,
“post-tax”

20

2022P
12
2,58%
3,77%
4,06%
7,94%
8,03%
3,93
3,90
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2024P
12
2,58%
4,00%
4,00%
7,00%
7,49%
3,87
3,84

2025P
12
2,58%
4,00%
4,00%
7,00%
7,00%
3,95
3,91

2026P
12
2,58%
4,00%
4,00%
7,00%
7,00%
4,03
3,99

2027P
12
2,58%
4,00%
4,00%
7,00%
7,00%
4,11
4,07

2028P
12
2,58%
4,00%
4,00%
7,00%
7,00%
4,19
4,15

Perp.
12
2,58%
4,00%
4,00%
7,00%
7,00%
4,19
4,15
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5. AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Premissas específicas [Esferatur]

Item

Premissas [fonte: administração]

1. Premissa geral

▪

2. Receita bruta

▪

3. Custos

Foram considerados 100% variáveis em relação à receita líquida por todo o período projetivo. Considerou-se ganhos de margem equivalentes a 8 p.p. durante a projeção
com base no plano de negócios [standalone] fornecido pela administração da CVC.

4. Despesas

Foram projetadas e segregadas em despesas fixas (variam com inflação) e variáveis (variam com a receita)
➢ Despesas com pessoal: 100% fixas
➢ Despesas de vendas: 100% variável
➢ Despesas gerais e administrativas: 100% fixas
➢ Outras despesas operacionais: 100% fixas

5. Depreciação

▪
▪

Ativos existentes: considerou-se taxa média de 20,0% aa, contábil, compatível com a média histórica [maior parte refere-se a equipamentos de informática].
Ativos novos: considerou-se taxa média de 15,0% aa, equivalente à média simples da depreciação de equipamentos de informática [20% a.a.] e instalações [10%
a.a.].

6. Amortização

▪
▪

Ativos existentes: considerou-se taxa média de 12,3% aa, contábil, compatível com a média histórica.
Ativos novos: não foram considerados investimentos em ativos intangíveis.

7. IRCS

▪

Regime: Lucro real

8. Capex [ Investimento]

▪

Projeção: Capex de manutenção mantendo a média do imobilizado histórico.

9. Capital de giro líquido

▪

Capital de giro líquido: a média dos drivers foram mantidos constantes ao longo da projeção, resultando em um capital de giro de 6% da ROL coerente com o
histórico.

10. Taxa de desconto

▪

Considerada uma taxa de desconto de 13,9% a.a. Maiores detalhes no anexo I deste relatório.

21

Período projetivo: 10 anos

Receita bruta foi projetada com base na expectativa de crescimento de mercado obtida de relatório de cobertura de mercado para as ações da CVC para o período
de 2019 a 2020.
➢ 2021 a 2028: D médio nominal de 6,7% a.a. equivalente ao crescimento do PIB + inflação (ambos projetados com base no relatório Focus – BCB]
➢ Perpetuidade: D médio nominal de 4,0% a.a.
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5. AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

DRE projetado [Esferatur]
DRE Projetado [BRL 000]

2016H

Receita Bruta [ROB]
Mercado nacional
Mercado internacional
Outros

116.924
116.924
-

Deduções da Receita Bruta
Receita Líquida [ROL]
Receita Líquida
Custos dos serviços prestados
Custo dos serviços prestados
Lucro Bruto
Despesas operacionais
Despesas com pessoal
Despesas gerais e administrativas
Despesas com vendas
Outras despesas operacionais
EBITDA
Depreciação e Amortização
EBIT

EBT
Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Lucro Exercício
Check
Cresc. ROB
Deduções
Cresc. ROL
Margem Bruta
Margem EBITDA
Margem EBIT
IRCS. Alíquota efetiva
Margem Líquida

22

135.916
135.916
-

2019P
2
151.375
151.375
-

2021P
4

2022P
5

2023P
6

2024P
7

2025P
8

2026P
9

2027P
10

2028P
11

Perp.
0

170.354
170.354
-

181.725
181.725
-

193.927
193.927
-

206.888
206.888
-

220.715
220.715
-

235.465
235.465
-

251.202
251.202
-

267.990
267.990
-

285.901
285.901
-

297.337
297.337
-

(11.172)

(11.918)

(12.718)

(13.568)

(14.475)

(15.443)

(16.475)

(17.576)

(18.750)

(19.500)

(8.914)

107.575
107.575
(41.163)
(41.163)
66.412

149.007
149.007
(53.368)
(53.368)
95.639

127.002
127.002
(86.745)
(86.745)
40.257

141.448
141.448

159.181
159.181

169.806
169.806

181.209
181.209

193.319
193.319

206.239
206.239

220.023
220.023

234.727
234.727

250.415
250.415

267.150
267.150

277.836
277.836

(92.369)
(92.369)

(100.766)
(100.766)

(104.096)
(104.096)

(109.274)
(109.274)

(116.577)
(116.577)

(124.368)
(124.368)

(132.679)
(132.679)

(141.547)
(141.547)

(151.006)
(151.006)

(161.098)
(161.098)

(167.542)
(167.542)

49.078

58.415

65.711

71.935

76.743

81.872

87.343

93.181

99.408

106.052

110.294

(56.125)
(38.654)
(9.224)
(8.245)
(2)
-

(64.524)
(40.436)
(12.286)
(7.397)
(4.405)
-

(19.497)
(11.064)
(5.124)
(3.309)
-

(20.706)
(45)
(11.512)
(5.706)
(3.443)

(22.028)
(50)
(11.974)
(6.422)
(3.581)

(23.058)
(54)
(12.435)
(6.850)
(3.719)

(24.131)
(57)
(12.904)
(7.310)
(3.859)

(25.294)
(61)
(13.420)
(7.799)
(4.014)

(26.517)
(65)
(13.958)
(8.320)
(4.174)

(27.804)
(69)
(14.517)
(8.876)
(4.341)

(29.157)
(74)
(15.098)
(9.470)
(4.515)

(30.580)
(79)
(15.702)
(10.102)
(4.696)

(32.077)
(84)
(16.331)
(10.778)
(4.884)

(33.360)
(88)
(16.984)
(11.209)
(5.079)

10.287
10.287
(465)

31.115

20.760

28.373

36.388

42.653

47.805

51.449

55.354

59.540

64.024

68.829

73.975

76.934

(496)
30.619

20.760

968
-

(9.928)

2020P
3

(12.452)

977
0

161.459
161.459
-

2018H

(9.349)

9.822

Receitas financeiras
Despesas financeiras
Receitas não operacionais
Despesas não operacionais

2017H

(414)
27.959

(490)
35.897

(570)
42.083

(653)
47.152

(739)
50.710

(465)
54.889

(558)
58.981

(593)
63.431

(616)
68.212

(640)
73.335

(658)
76.276

703
(205)
-

10.799

31.587

21.258

27.959

35.897

42.083

47.152

50.710

54.889

58.981

63.431

68.212

73.335

76.276

(4.636)
(4.636)

(11.447)
(11.447)

(7.294)
(7.294)

(9.482)
(9.482)

(12.181)
(12.181)

(14.284)
(14.284)

(16.008)
(16.008)

(17.217)
(17.217)

(18.638)
(18.638)

(20.030)
(20.030)

(21.543)
(21.543)

(23.168)
(23.168)

(24.910)
(24.910)

(25.910)
(25.910)

6.163
#DIV/0!
8,0%
#DIV/0!
61,7%
9,6%
9,1%
-42,9%
5,7%

20.140
38,1%
7,7%
38,5%
64,2%
20,9%
20,5%
-36,2%
13,5%

13.964
-15,8%
6,6%
-14,8%
31,7%
16,3%
16,3%
-34,3%
11,0%

18.477

23.716

27.799

31.144

33.492

36.251

38.952

41.889

45.044

48.425

50.366

11,4%
6,6%
11,4%
34,7%
20,1%
19,8%
-33,9%
13,1%

12,5%
6,6%
12,5%
36,7%
22,9%
22,6%
-33,9%
14,9%

6,7%
6,6%
6,7%
38,7%
25,1%
24,8%
-33,9%
16,4%

6,7%
6,6%
6,7%
39,7%
26,4%
26,0%
-33,9%
17,2%
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6,7%
6,6%
6,7%
39,7%
26,6%
26,2%
-34,0%
17,3%

6,7%
6,6%
6,7%
39,7%
26,8%
26,6%
-34,0%
17,6%

6,7%
6,6%
6,7%
39,7%
27,1%
26,8%
-34,0%
17,7%

6,7%
6,6%
6,7%
39,7%
27,3%
27,0%
-34,0%
17,8%

6,7%
6,6%
6,7%
39,7%
27,5%
27,2%
-34,0%
18,0%

6,7%
6,6%
6,7%
39,7%
27,7%
27,5%
-34,0%
18,1%

4,0%
6,6%
4,0%
39,7%
27,7%
27,5%
-34,0%
18,1%
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5. AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Capital de Giro e Fluxos de caixa operacionais projetados [Esferatur]

Fluxo de Caixa Livre da Empresa [BRL 000]

2016H

2017H

2018H

2019P

2020P

2021P

2022P

2023P

2024P

2025P

2026P

2027P

2028P

Perp.

Fluxo de Caixa Operacional
(+) EBIT
(-) IRPJ/ CSLL
(+) Depreciação
(+) Amortização
(+/-) Variação no Capital de Giro

5.651
9.822
(4.636)
465
-

19.668
30.619
(11.447)
496
-

7.675
20.760
(7.294)
(5.791)

17.540
27.959
(9.482)
401
12
(1.351)

22.437
35.897
(12.181)
478
12
(1.769)

27.472
42.083
(14.284)
558
12
(897)

30.812
47.152
(16.008)
641
12
(985)

33.202
50.710
(17.217)
727
12
(1.030)

35.605
54.889
(18.638)
453
12
(1.111)

38.312
58.981
(20.030)
546
12
(1.198)

41.191
63.431
(21.543)
581
12
(1.291)

44.269
68.212
(23.168)
604
12
(1.391)

47.567
73.335
(24.910)
628
12
(1.499)

50.292
76.276
(25.910)
646
12
(732)

-

-

(1.819)
(1.819)

(500)
(500)

(521)
(521)

(542)
(542)

(564)
(564)

(587)
(587)

(610)
(610)

(634)
(634)

(660)
(660)

(686)
(686)

(714)
(714)

(646)
(646)

Fluxo de Caixa para Empresa [FCLE]

5.651

19.668

5.856

Capital de Giro
Dias por ano

2016H
360

2017H
360

Aplicações
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Adiantamentos
Despesas pagas antecipadamente
Contas a receber - partes relacionadas
Outras contas a receber

-

-

33.717
6.953
26.019
726
18

37.552
7.743
28.979
809
21

42.260
8.714
32.612
910
23

45.080
9.296
34.789
971
25

48.107
9.920
37.125
1.036
26

51.323
10.583
39.606
1.105
28

54.753
11.290
42.253
1.179
30

58.412
12.045
45.077
1.258
32

62.316
12.850
48.090
1.342
34

66.480
13.708
51.303
1.432
36

70.923
14.625
54.732
1.528
39

73.760
15.210
56.921
1.589
40

Fontes
Fornecedores
Contas a pagar - partes relacionadas
Venda antecipada de pacotes turísticos
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a pagar
Outras contas a pagar

-

-

27.926
14.549
5.070
1.265
7.042

30.410
16.204
5.385
1.343
7.478

33.349
18.236
5.728
1.429
7.956

35.272
19.453
5.996
1.496
8.328

37.315
20.759
6.275
1.565
8.715

39.501
22.147
6.578
1.641
9.136

41.820
23.627
6.896
1.720
9.577

44.281
25.206
7.230
1.803
10.042

46.894
26.890
7.582
1.891
10.531

49.668
28.687
7.952
1.984
11.044

52.612
30.605
8.342
2.081
11.585

54.716
31.829
8.675
2.164
12.049

Capital de Giro
Variação Capital de Giro
Capital de Giro [% ROL]

-

-

10.793
985
6%

11.822
1.030
6%

12.933
1.111
6%

14.130
1.198
6%

15.421
1.291
7%

16.813
1.391
7%

18.311
1.499
7%

19.044
732
7%

Fluxo de Caixa Atividades de Investimento
(+) Capex
(-) Capex Desenvolvimento

23

0%

0%

2018H
360

5.791
5.791
5%

17.040

2019P
360

7.142
1.351
5%

21.916

2020P
360

8.911
1.769
6%

26.930

2021P
360

9.808
897
6%

30.248

32.615

2022P
360

2023P
360
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34.995

2024P
360

37.678

2025P
360

40.531

2026P
360

43.583

2027P
360

46.853

2028P
360

49.646

Perp.
360
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5. AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Fluxos de caixa operacionais descontados [Esferatur]

Premissas
Ano
Meses
Meses (Meio-Período)
IGP-M

Unidade
Meses
Meses
%

2018H

0
1

12
7,6%

0,0%

2019P
2
12
6
4,3%

2020P
3
12
18
4,1%

2021P
4
12
30
4,1%

2022P
5
12
42
4,1%

2023P
6
12
54
4,0%

2024P
7
12
66
4,0%

2025P
8
12
78
4,0%

2026P
9
12
90
4,0%

2027P
10
12
102
4,0%

2028P
11
12
114
4,0%

Perp.
12
126
4,0%

Fluxo de Caixa Livre para a Empresa [FCLE]:
Fluxo de Caixa Livre para a Empresa
Weighted Average Cost of Capital [WACC]
Fator de Desconto - Meio Período

%

13,90%
1,0

1,00

FCLE Descontado

-

17.040

21.916

26.930

30.248

32.615

34.995

37.678

40.531

43.583

46.853

49.646

0,94

0,82

0,72

0,63

0,56

0,49

0,43

0,38

0,33

0,29

0,29

15.966

18.029

19.448

19.179

18.155

17.102

16.165

15.267

14.412

13.603

Valor da Empresa:
Valor Presente Líquido dos Fluxos de Caixa

BRL 000

167.326

[1]

Perpetuidade
Fluxo de caixa na Perpetuidade
Taxa de desconto no final do período
Crescimento na Perpetuidade
Crescimento Real
Inflação no final do período
Valor Presente Líquido da Perpetuidade

BRL 000
%
%
%
%
BRL 000

49.646
13,90%
4,0%
0,0%
4,0%
145.532

[2]

Valor Operacional

BRL 000

312.857

[3]

Ativos não Operacionais
Benefício IRPJ e CSLL
Passivos não Operacionais
Total Ativos / Passivos Não Operacionais

BRL 000
BRL 000
BRL 000
BRL 000

Participação Controladas
Valor do Negócio

24

BRL 000

-

[4]
[5]
[6]
[7]

-

[8]

312.857

Notas:
[1]No período projetivo: 2S2017 a 2027.
[1], [2] e [3] Valores referenciados na data-base
[3]=[1]+[2]
[4], [6] Fonte: demonstrações financeiras nâo-auditadas em 31.12.2018.
[5] Não aplicável. Refere-se somente ao período pós 2026.
[7]=[4]+[5]+[6]
[8]

[9]
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Anexo I. Taxa de desconto (WACC)

26
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6. ANEXOS

Anexo II.a Ativos intangíveis | Identificação e reconhecimento

▪ A identificação dos ativos intangíveis deve manter consistência com critérios de materialidade e razoabilidade, e atender simultaneamente aos 4 critérios gerais definidos a seguir, definidos nas
normas contábeis CPC04-Ativos intangíveis e CPC 15 [R1]–Combinações de Negócios:

27

Critérios

Requisitos: CPC04 & CPC15 R1 / IAS38 & IFRS3 R1

[1] Controle

A entidade deve controlar o ativo.

[2] Benefício
econômico futuro

A entidade deve ter uma expectativa razoável de fluxos de caixa futuros econômicos a serem gerados pelo ativo. Benefícios económicos
futuros podem incluir as receitas provenientes da venda de produtos ou serviços, redução de custos ou outros benefícios resultantes do uso
do ativo pela entidade.

[3] Identificável

Separável: o ativo deve ser separável, ou seja, capaz de ser separado ou dividido da entidade e vendido, transferido, licenciado, alugado ou
trocado, individualmente ou em conjunto com outros ativos e passivos ou contrato relacionado, independentemente da intenção da entidade
em fazê-lo. Ou,
Contratual / legal: o ativo deve surgir de um contrato ou de outro direito legal, independentemente de esse direito ser transferível ou
separável da entidade e de outros direitos e obrigações

[4] Mensuração confiável

O ativo deve ser confiavelmente mensurável. A entidade deve avaliar a probabilidade de benefícios econômicos futuros utilizando premissas
razoáveis e justificáveis que representem a melhor estimativa da administração sobre o conjunto de condições econômicas que existirão
durante a vida útil do ativo. A entidade deve usar seu julgamento para avaliar o grau de certeza relacionado ao fluxo de benefícios
econômicos futuros atribuíveis ao uso do ativo, baseado nas evidências disponíveis no momento do reconhecimento inicial, dando maior
peso à evidência externa.
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6. ANEXOS

Anexo II.b Ativos intangíveis Analisados

Item01
i) Carteira de Clientes - Esfera

Descrição
▪
▪
▪

Observações

Mensuração valor justo de mercado: Sim
Método: Multi-period excess earnings method
[MEEM]
TAB: Sim

Fundamentação:
▪ Base de clientes fornecida pela administração da CVC. Arquivos: “Ranking Clientes 2016-2018”
▪ Atendimento aos requerimentos de reconhecimento: Controle/ Benefício Econômico Futuro/
Separável/ Mensuração confiável
Racional da mensuração a valor justo de mercado:
▪ Para a mensuração do valor justo de mercado da carteira de clientes da Esferatur, considerou-se
a receita operacional líquida projetada e a margem EBITDA obtida pelo plano de negócios
fornecido pela administração da CVC com uma taxa de mortalidade [churn] da carteira.
Adicionalmente, considerou-se a adição das despesas de marketing projetadas, uma vez que as
mesmas seriam destinadas às vendas futuras para novos clientes.
▪ Vida útil: 18,5 [dezoito anos e meio].
▪ Churn rate: 5,4% a.a. equivalente à taxa de mortalidade calculada para cerca de 900 principais
clientes (equivalente a 80% do total de Bookings).
▪ CAC [post-tax]: aproximadamente 0,7% [principalmente Imobilizado 0,2%; KGiro 0,4%; Força de
trabalho 0,1%]

ii) Outros ativos intangíveis

28

▪
▪

Mensuração valor justo de mercado: Não
Método: N.A.

▪

Com base em nossas discussões com as administrações da Adquirida e/ou Adquirente, não
identificamos outros ativos intangíveis que atendessem aos critérios de reconhecimento para fins
de ajuste do Patrimônio Líquido a mercado Esferatur.
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6. ANEXOS

Anexo II.c Carteira de Clientes Esferatur. Metodologia: MEEM

Mensuração do Valor Justo: Relacionamento não-contratual com clientes
Multi-period excess earnings method [MEEM]
Premissas Gerais
Taxa de Desconto
IR & CS
Recorrência
Churn Rate

1

2

3

4

5

6

7

8

14,90%
34,0%
100,0%
5,4%

Moeda: R$ 000
Período em Meses
Período Operacional
IGP-M
Receita líquida [ROL]
% Crescimento

2018H

2019P

2020P

2021P

2022P

2023P

2024P

2025P

2026P

2027P

2028P

2028P

2029P

2030P

2031P

2032P

2033P

2034P

2035P

12
12
7,6%

12
12
4,3%

12
12
4,1%

12
12
4,1%

12
12
4,1%

12
12
4,0%

12
12
4,0%

12
12
4,0%

12
12
4,0%

12
12
4,0%

12
12
4,0%

12
12
4,0%

12
12
4,0%

12
12
4,0%

12
12
4,0%

12
12
4,0%

12
12
4,0%

12
12
4,0%

12
12
4,0%

137.894
4,1%

143.548
4,1%

149.376
4,1%

155.351
4,0%

161.565
4,0%

168.028
4,0%

174.749
4,0%

181.739
4,0%

189.008
4,0%

196.569
4,0%

204.431
4,0%

212.609
4,0%

221.113
4,0%

229.958
4,0%

239.156
4,0%

248.722
4,0%

258.671
4,0%

127.002

Taxa de Retenção [EOP]
Retenção Média

1,00
1,00

Receita líquida após churn

127.002

Add-back despesas marketing

3.071

132.412
#DIV/0!
0,95
0,95

0,89
0,89

0,84
0,84

0,78
0,78

0,73
0,73

0,68
0,68

0,62
0,62

0,57
0,57

0,51
0,51

0,46
0,46

0,41
0,41

0,35
0,35

0,30
0,30

0,24
0,24

0,19
0,19

0,14
0,14

0,08
0,08

0,03
0,03

125.261

123.000

120.290

117.106

113.400

109.211

104.504

99.247

93.401

86.930

79.791

71.941

63.337

53.928

43.666

32.496

20.363

7.208

3.029

2.974

2.909

2.832

2.742

2.641

2.527

2.400

2.259

2.102

1.929

1.740

1.532

1.304

1.056

786

492

174

EBITDA (aj. add-back)
% ROL

28.155
20%

31.091
23%

33.124
25%

33.725
26%

32.922
27%

31.953
27%

30.807
27%

29.470
27%

27.931
27%

26.173
28%

24.024
28%

21.661
28%

19.070
28%

16.237
28%

13.147
28%

9.784
28%

6.131
28%

2.170
28%

[-] IRPJ / CSLL

(9.573)

(10.571)

(11.262)

(11.467)

(11.193)

(10.864)

(10.474)

(10.020)

(9.496)

(8.899)

(8.168)

(7.365)

(6.484)

(5.521)

(4.470)

(3.327)

(2.085)

(738)

EBITDA "post-tax"

18.582

20.520

21.862

22.259

21.728

21.089

20.332

19.450

18.434

17.274

15.856

14.296

12.586

10.716

8.677

6.458

4.047

CAC post-tax [% ROL]
CAC post-tax

0,8%
(948)

Fluxo de Caixa após CAC
Meses (mid-period)
Fator de Desconto
Fluxo de Caixa Descontado
Valor Presente
TAB
Estimativa de Valor Justo

29

0,7%
(816)

0,7%
(832)

0,7%
(841)

0,7%
(841)

0,6%
(706)

0,7%
(704)

0,7%
(676)

0,7%
(639)

0,7%
(598)

0,7%
(549)

0,7%
(495)

0,7%
(436)

0,7%
(371)

0,7%
(300)

0,7%
(224)

0,7%
(140)

1.432
0,7%
(50)

17.635

19.704

21.030

21.418

20.888

20.383

19.629

18.775

17.795

16.676

15.307

13.801

12.150

10.345

8.377

6.234

3.906

1.383

6
0,93

18
0,81

30
0,71

42
0,61

54
0,54

66
0,47

78
0,41

90
0,35

102
0,31

114
0,27

126
0,23

138
0,20

150
0,18

162
0,15

174
0,13

186
0,12

198
0,10

210
0,09

16.451

15.998

14.859

13.171

11.178

9.493

7.956

6.623

5.463

4.456

3.559

2.793

2.140

1.586

1.117

724

395

122

118.084
16.406
134.490
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6. ANEXOS

Anexo II.d Carteira de Clientes Esferatur. Metodologia: MEEM
Ativos Contributórios para mensuração do Valor Justo do Relacionamento Não-Contratual com Clientes. Contributory Asset Charge [CAC]
Premissas Gerais
IR/CS
Taxa de retorno:
Capital de giro líquido
Ativo Imobilizado
Marca
Força de trabalho

Post-tax
6,70%
10,10%
2,57%
13,90%

Moeda: BRL 000

2018H

2019P

2020P

2021P

2022P

2023P

2024P

2025P

2026P

2027P

2028P

Meses por Ano
Meses por Período
IPCA
IGP-M

12
12
3,68%
7,55%

12
12
4,04%
4,26%

12
12
4,01%
4,14%

12
12
3,84%
4,10%

12
12
3,77%
4,06%

12
12
4,00%
4,00%

12
12
4,00%
4,00%

12
12
4,00%
4,00%

12
12
4,00%
4,00%

12
12
4,00%
4,00%

12
12
4,00%
4,00%

159.181
12,5%

169.806
6,7%

181.209
6,7%

193.319
6,7%

206.239
6,7%

220.023
6,7%

234.727
6,7%

250.415
6,7%

267.150
6,7%

7.142
478
0,34%

8.911
597
0,37%

9.808
657
0,39%

10.793
723
0,40%

11.822
792
0,41%

12.933
866
0,42%

14.130
946
0,43%

15.421
1.033
0,44%

16.813
1.126
0,45%

18.311
1.226
0,46%

1.819
500
(401)
1.918
1.869
1.869
100%
189
265
454
0,3%

1.918
521
(478)
1.961
1.939
0%
315
315
0,2%

1.961
542
(558)
1.945
1.953
0%
368
368
0,2%

1.945
564
(641)
1.869
1.907
0%
423
423
0,2%

1.869
587
(727)
1.728
1.799
0%
480
480
0,2%

1.728
610
(453)
1.886
1.807
0%
299
299
0,1%

1.886
634
(546)
1.974
1.930
0%
360
360
0,2%

1.974
660
(581)
2.053
2.014
0%
383
383
0,2%

2.053
686
(604)
2.135
2.094
0%
399
399
0,2%

2.135
714
(628)
2.221
2.178
0%
415
415
0,2%

992
138
0,1%

1.034
144
0,1%

1.076
150
0,1%

1.120
156
0,1%

1.164
162
0,1%

1.211
168
0,1%

1.259
175
0,1%

1.310
182
0,1%

1.362
189
0,1%

1.417
197
0,1%

Marca
Média

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

CAC Agregado

0,8%

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

0,6%

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

Receita Operacional Líquida [ROL]
% Crescimento
Capital de Giro
Capital de Giro
Contribuição [post-tax]
% ROL
Média
Ativo imobilizado
Saldo inicial
[+] Capex
[-] Depreciação
[-] Depreciação. Ajuste valor justo
Saldo final
Média
Média ponderada
Utilização planta [%]
Return On
Return Of
CAC post-tax
% ROL
Média
Força de trabalho
Força de trabalho
Contribuição [post-tax]
% ROL
Média

30

34,0%
Pre-tax
10,15%
15,31%
3,90%
21,07%

127.002

5.791

1.819

100%

952

141.448
#DIV/0!
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES DE EMISSÃO DA ESFERATUR PASSAGENS E
TURISMO S.A. PELA CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Pelo presente instrumento particular,
(i)
ESFERATUR PASSAGENS E TURISMO S.A., sociedade por ações, com sede na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua da Consolação, nº 222, Andar
Intermediário, Bairro Consolação, CEP 01302-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (“CNPJ”) sob nº 76.530.260/0001-30, com seus atos constitutivos devidamente
arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE
35.300.463.889, representada neste ato na forma de seu estatuto social (“Esferatur” ou
“Incorporada”); e
(ii)
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., sociedade por ações
de capital aberto, com sede na cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua das
Figueiras, nº 501, 8º andar, CEP 09080-370, inscrita no CNPJ sob nº 10.760.260/0001-19,
com seus atos constitutivos devidamente arquivados na JUCESP sob NIRE 35.300.367.596,
registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria
“A” sob o nº 23310, representada neste ato na forma de seu estatuto social (“CVC” ou
“Incorporadora”).
CVC e Esferatur, em conjunto, denominadas “Companhias” ou “Partes” e, individualmente,
“Parte”.
CONSIDERANDO QUE:
(i)
Em 13 de agosto de 2018, CVC, como Compradora, e Esferatur Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia (“FIP”), Roberto dos Santos, Carlos Pineiro
Vazquez, Sérgio Odinei Klock, Fabio da Luz Rodrigues, Elza Maria Pavan e Breia, Eduardo
Pereira De Camargo, e Gustavo Carvalho Pavan, como Vendedores, e, ainda, como
Intervenientes Anuentes, Esferatur, Cláudia Gonzalez Tchordach, Leonor Alba Bernhoeft,
Tania Maria Almeida De Araújo e Cristiano Mauricio de Stockler e Breia, celebraram um
Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (“Contrato”) para a aquisição de
100% (cem por cento) do capital social da Esferatur (“Operação”);
(ii)
Nos termos da Cláusula 3.2 (ii) do Contrato, a CVC obrigou-se a entregar ao FIP
tantas ações de emissão da CVC quantas fossem necessárias para viabilizar o pagamento
de 50% (cinquenta por cento) do preço de aquisição, no valor de R$122.530.500,00 (cento
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e vinte e dois milhões, quinhentos e trinta mil e quinhentos reais), em ações de emissão da
CVC (“Ações CVC” e “Preço Base à Vista em Ações”);
(iii) O pagamento do Preço Base à Vista em Ações será realizado mediante incorporação
das ações de emissão da Esferatur pela CVC; e
(iv) A Incorporadora pretende incorporar a totalidade das ações de emissão da
Incorporada de titularidade do FIP, de maneira que a Incorporada tornar-se-á subsidiária
integral da CVC;
RESOLVEM firmar, nos termos dos artigos 224, 225 e 252 da Lei das S.A. e das normas
constantes da Instrução CVM nº 565, de 15 de junho de 2015, conforme alterada (“ICVM
565/15”), o presente Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação de
Ações de Emissão da Esferatur Passagens e Turismo S.A. pela CVC Brasil Operadora e
Agência de Viagens S.A. (“Protocolo e Justificação” e “Incorporação de Ações”,
respectivamente), o qual será submetido à aprovação de seus respectivos acionistas,
reunidos em Assembleias Gerais Extraordinárias, observados os seguintes termos, cláusulas
e condições:
1.

Motivos ou fins da operação e interesse das Companhias na sua realização.

1.1.
Operação. Este instrumento de Protocolo e Justificação tem por objeto
consubstanciar as justificativas, os termos, cláusulas e condições da operação de
incorporação das ações do capital social da Incorporada ao patrimônio da Incorporadora,
com a consequente conversão da Incorporada em subsidiária integral da Incorporadora e a
emissão de novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal pela CVC
a serem atribuídas aos acionistas da Incorporada na proporção de sua participação no
capital social da Incorporada na presente data, nos termos do artigo 252 da Lei das S.A.
(“Incorporação de Ações”). Tendo em vista que os únicos acionistas da Esferatur envolvidos
na Incorporação de Ações são a Incorporadora e o Esferatur Fundo de Investimento em
Participações Multimercado, apenas este acionista receberá as ações da CVC emitidas em
razão da Incorporação de Ações. As ações da Esferatur detidas pela Incorporadora antes da
Incorporação de Ações serão canceladas.
1.2.
Motivos e fins da Incorporação de Ações. Conforme descrito no preâmbulo deste
Protocolo e Justificação, a Incorporação de Ações representa parte da estrutura negociada
e acordada entre CVC e os acionistas da Esferatur para viabilizar a aquisição da Esferatur e
o pagamento do Preço Base à Vista em Ações, nos termos do Contrato.
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1.3.
Necessidade da Incorporação de Ações. A Incorporação de Ações, se aprovada,
viabilizará o pagamento do Preço Base à Vista em Ações com a consequente aquisição de
100% das ações de emissão da Esferatur pela CVC, conforme negociado no Contrato.
1.4.
Interesse dos Acionistas e Benefícios para as Partes. A Incorporação de Ações
resultará em benefícios às Partes, de ordem administrativa, econômica e financeira, quais
sejam:
(i)

otimização da estrutura de capital e gestão do segmento de serviços turísticos do grupo
econômico, com maior facilidade e otimização de custos e eficiência na alocação de
capital para desenvolvimento de suas operação;

(ii)

melhor

aproveitamento

dos

recursos

das

sociedades

envolvidas,

trazendo

consideráveis benefícios às sociedades de ordem administrativa e financeira, sem o
comprometimento do bom andamento dos negócios sociais; e
(iii)

alinhar expectativas e interesses dos acionistas da Esferatur que atuam como
executivos da Incorporada com os interesses dos acionistas da CVC.

1.5.
Opinião dos Administradores. Nos termos da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 27 de fevereiro de 2019, os administradores da CVC são favoráveis à
Incorporação de Ações. Da mesma forma, tendo os administradores da Esferatur negociado
e aprovado os termos do Contrato, são também eles favoráveis à Incorporação de Ações.
2.

Relação de Substituição.

2.1.
Relação de Substituição. A relação de substituição das ações da Esferatur pelas ações
da CVC foi livremente negociada, acordada e pactuada entre as administrações da CVC e
da Esferatur, nos termos pactuados no Contrato, e foi fixada pela divisão (x) de 50% do
preço de aquisição da Esferatur, conforme determinado no Contrato, no montante de
R$ 122.530.500,00 (cento e vinte e dois milhões, quinhentos e trinta mil e quinhentos reais)
pela (y) média simples de cotação das ações de emissão da CVC na B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão dos 30 (trinta) pregões anteriores a 26 de fevereiro de 2019.
Dessa forma, serão atribuídas aos acionistas da Esferatur 1.992.207 (um milhão, novecentas
e noventa e duas mil, duzentas e sete) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal de emissão da CVC, representativas de 1,36% (um inteiro e trinta e seis centésimos
por cento) do capital social da CVC, permanecendo os demais acionistas da CVC como
titulares de 146.598.872 (cento e quarenta e seis milhões, quinhentas e noventa e oito mil,
4
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oitocentas e setenta e duas) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal
de emissão da CVC, que passarão a ser representativas de 98,66% (noventa e oito inteiros
e sessenta e seis centésimos por cento) do capital social da CVC. Como consequência, os
acionistas da Esferatur receberão 1,4230047808 ações ordinárias, nominativas, escriturais
e sem valor nominal de emissão da CVC para cada 1 (uma) ação de emissão da Esferatur
por eles detidas na data da Incorporação de Ações (“Relação de Substituição”).
A Relação de Substituição proposta está sujeita à aprovação das Assembleias Gerais por
ocasião da deliberação acerca da Incorporação de Ações.
2.1.1. Frações de Ações. Tendo em vista que apenas o Esferatur Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia receberá as ações emitidas em razão
da Incorporação de Ações, as frações de ações resultantes da substituição da posição
de acionista da Esferatur serão desprezadas, tendo em visa que não haverá
possibilidade de tal acionista se compor com outros de sorte a formar números
inteiros, nem haverá mercado para a venda das frações na B3.
2.1.2. Direitos vinculados às Novas Ações. A implementação da Incorporação de
Ações não resultará em nenhuma modificação aos direitos, vantagens e restrições aos
detentores das ações da CVC, tendo em vista que as ações ordinárias da CVC a serem
atribuídas aos acionistas da Esferatur, em substituição às ações de emissão da
Esferatur de que são titulares, terão os mesmos direitos atribuídos às ações da CVC
então existentes, e participarão integralmente de todos os benefícios, inclusive
dividendos e remunerações de capital que vierem a ser declarados pela CVC a partir
da realização da Incorporação de Ações. Não obstante, as ações emitidas em
decorrência da Incorporação de Ações terão sua negociação restrita por um período
de 3 (três) anos contados da respectiva emissão, observado que tais ações serão
liberadas na proporção de 1/3 (um terço) ao ano.
3.

Critério de avaliação das ações da Esferatur e tratamento das variações patrimoniais.

3.1.
Elementos patrimoniais ativos e passivos. A CVC irá incorporar 1.400.000 (um milhão
e quatrocentas mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, representativas de
50% (cinquenta por cento) do capital social da Esferatur.
3.2.
Critério de Avaliação e Data-Base da Avaliação. As administrações das Companhias
definiram que as ações de emissão da Esferatur a serem incorporadas pela CVC devem ser
avaliadas pelo seu valor econômico pela metodologia de fluxo de caixa descontado, na database de 31 de dezembro de 2018.
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3.3.
Empresa Avaliadora. Em cumprimento ao disposto no artigo 226 da Lei das S.A., a
administração da CVC contratou a Mazars Cabrera Assessoria, Consultoria e Planejamento
Empresarial Ltda., com sede na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Avenida Yojiro
Takaoka, nº 4.384, Centro de Apoio 1, conj. 1012, Alphaville, CEP 06.541-970, inscrita no
CNPJ sob nº 22.356.119/0001-34 (“Empresa Avaliadora”) como sociedade especializada
responsável pela avaliação das ações de emissão da Esferatur a serem incorporadas pela
CVC em decorrência da operação descrita neste Protocolo e Justificação, cuja indicação será
submetida à ratificação da Assembleia Geral da CVC (conforme abaixo definido), nos termos
do artigo 252, §1º, da Lei das S.A.
3.3.1. Declaração da Empresa Avaliadora. Nos termos da legislação vigente, a
Empresa Avaliadora declarou: (i) não ser titular, direta ou indiretamente, de qualquer
valor mobiliário ou derivativo referenciado em valor mobiliário de emissão da Esferatur
ou da CVC; (ii) não ter conhecimento de conflito de interesses, direto ou indireto que
lhe diminua a independência necessária ao desempenho de suas funções; e (iii) que
a Esferatur, a CVC, seus controladores, acionistas ou administradores, de nenhuma
forma: (a) direcionaram, limitaram, dificultaram ou praticaram quaisquer atos que
tenham ou possam ter comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento das
informações, bens, documentos ou metodologias de trabalho relevantes para a
qualidade de suas respectivas conclusões, (b) restringiram, de qualquer forma, a sua
capacidade de determinar as conclusões apresentadas de forma independente, ou (c)
determinaram as metodologias utilizadas para a elaboração do laudo de avaliação do
valor econômico das ações da Esferatur a serem incorporadas pela CVC.
3.4.
Laudo de Avaliação. Como resultado de sua avaliação, considerando todas as
informações e documentos solicitados às administrações das Companhias, bem como as
informações disponíveis ao público em geral e próprias do avaliador, conforme necessário
para a realização da avaliação, a Empresa Avaliadora elaborou o laudo de avaliação (“Laudo
de Avaliação”), o qual constitui o Anexo I ao presente Protocolo e Justificação, ficando a
avaliação consubstanciada no Laudo de Avaliação, bem como os valores nele especificados,
subordinados à análise e à aprovação dos acionistas da CVC, nos termos da Lei das S.A.
3.5.
Contabilização de Variações Patrimoniais. As variações patrimoniais ocorridas na
Esferatur entre a Data-Base e a data em que se efetivar a Incorporação de Ações serão
assumidas, suportadas e absorvidas, exclusivamente, pela Companhia, caso não tenha
tratamento de evento específico regulado no SPA.
4.

Composição do Capital Social das Companhias.

4.1.

Capital Social da Esferatur. Nesta data, o capital social da Esferatur é de
6

SP - 24581224v6

R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado,
representado por 2.800.000 (dois milhões e oitocentas mil) ações, nominativas e sem valor
nominal, sendo 2.520.000 (dois milhões e quinhentas e vinte mil) ações ordinárias e 280.000
(duzentas e oitenta mil) ações preferenciais.
4.2.
Capital Social da CVC. Nesta data, o capital social da CVC é de R$ 533.133.354,16
(quinhentos e trinta e três milhões, cento e trinta e três mil, trezentos e cinquenta e quatro
reais e dezesseis centavos), totalmente subscrito e integralizado, representado por
146.477.872 (cento e quarenta e seis milhões, quinhentas e noventa e oito mil, oitocentas
e setenta e duas) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
4.3.
Aumento de Capital da CVC. Caso sejam ratificados e/ou aprovados a nomeação da
Empresa Avaliadora, o Laudo de Avaliação, este Protocolo e Justificação e a Incorporação
de Ações, considerando o valor econômico das ações da Esferatur a serem incorporadas –
R$ 156.428.500,00 (cento e cinquenta e seis milhões, quatrocentos e vinte e oito mil e
quinhentos reais), conforme Laudo de Avaliação elaborado com base no critério de fluxo de
caixa descontado, o capital social da CVC será aumentado em R$122.530.500,00 (cento e
vinte e dois milhões, quinhentos e trinta mil e quinhentos reais), e o montante de
R$33.898.000,00 (trinta e três milhões, oitocentos e noventa e oito mil reais) será destinado
à Reserva de Capital da CVC, com a emissão de 1.992.207 (um milhão, novecentas e
noventa e nove mil duzentas e sete) novas ações ordinárias da CVC (“Novas Ações” e
“Aumento de Capital”), passando, portanto, para R$ 657.038.864,12 (seiscentos e
cinquenta e sete milhões trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e doze
centavos), dividido em 148.591.079 (cento e quarenta e oito milhões, quinhentos e setenta
e um mil e setenta e nove ) ações ordinárias.
4.3.1. Direito de Preferência. Os acionistas da CVC não terão direito de preferência
na subscrição do Aumento de Capital, nos termos do artigo 252, §1º, da Lei das S.A.
4.3.2. Subscrição das novas ações. Caso a Incorporação de Ações seja aprovada
pelos acionistas da Esferatur, as Novas Ações serão totalmente subscritas pelos
administradores da Esferatur, por conta e em nome do seu único acionista (excluída
a CVC), Esferatur Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, na
proporção da sua participação no capital social da Esferatur, nos termos do artigo 252,
§2º, da Lei das S.A., e integralizadas mediante a contribuição das ações de emissão
da Esferatur ao patrimônio líquido da CVC.
4.3.3. Atribuição das novas ações. Nos termos do artigo 252, § 3º, da Lei das S.A.,
o Esferatur Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia receberá
diretamente da CVC as 1.992.207 (um milhão, novecentas e noventa e nove mil
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duzentas e sete) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal,
emitidas, proporcionalmente à sua participação no capital social da Esferatur, no
momento da aprovação da Incorporação de Ações. As ações emitidas em decorrência
da Incorporação de Ações terão sua negociação restrita por um período de 3 (três)
anos contados da respectiva emissão, observado que tais ações serão liberadas na
proporção de 1/3 (um terço) ao ano.
4.4.
Subsidiária Integral. Com a Incorporação de Ações, a totalidade das ações de
emissão da Esferatur passará a ser de propriedade da CVC, passando a primeira a ser uma
subsidiária integral da segunda.
5.

Bônus de Subscrição

5.1.
Como vantagem adicional à subscrição das Novas Ações, os acionistas da CVC
deverão deliberar, em sede de Assembleia Geral, acerca do recebimento, pelos acionistas
da Esferatur, de 4 (quatro) bônus de subscrição, de 4 (quatro) classes distintas, para cada
ação da CVC emitida na Incorporação de Ações, ou seja, serão emitidos 4 (quatro) bônus
de subscrição aos acionistas da Esferatur (“Bônus de Subscrição”), com as seguintes
principais condições (“Bônus de Subscrição”):
(i)

(ii)

(iii)

Preço de emissão: O preço de emissão não é aplicável, pois os bônus de
subscrição serão emitidos como vantagem adicional atribuída às ações emitidas
na Incorporação de Ações.
Preço de Exercício: O preço de exercício por ação será determinado pela média
simples de cotação das ações da CVC na B3 dos 30 (trinta) pregões anteriores à
respectiva data de exercício do bônus de subscrição (“Preço de Exercício”), que
deverá ser pago à vista no ato da emissão das ações, em moeda corrente
nacional ou créditos detidos pelo titular do bônus de subscrição contra a CVC
decorrentes do SPA.
Condições de Exercício: O exercício dos bônus de subscrição está condicionado
ao atingimento de determinadas metas de EBITDA para os exercícios de 2018,
2019 e 2020 e que os administradores da Esferatur permaneçam em seus cargos.
O bônus de subscrição (a) série 1 poderá ser exercido por seu titular, no período
de 5 (cinco) dias contados de 01 de julho de 2019; (b) série 2 poderá ser exercido
por seu titular, no período de 5 (cinco) dias contados de 01 de julho de 2020,
(c) série 3 poderá ser exercido por seu titular no período de 5 (cinco) dias
contados de 01 de julho de 2021 (d) série 4 poderá ser exercido por seu titular
caso o EBITDA Esperado 2018 não seja integralmente atingido, porém o EBITDA
Realizado Acumulado 2018 e 2019 seja igual ou superior a R$ 88.950.000,00
(oitenta e oito milhões, novecentos e cinquenta mil reais). O Preço Variável
8
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(iv)

(v)

(vi)

(vii)

6.

Futuro máximo relativo ao EBITDA Realizado Acumulado 2018 e 2019 será de
R$ 25.600.000,00 (vinte e cinco milhões e seiscentos mil reais). Além das
condições específicas para cada série, os bônus de subscrição de todas as séries
somente poderão ser exercidos caso a CVC opte por não quitar, em moeda
corrente nacional, a respectiva obrigação estabelecida no Contrato até 30 de
junho de 2019, 2020 ou 2021, conforme o caso, hipótese em que os prazos de
pagamento em moeda corrente nacional aos vendedores observarão o disposto
no Contrato.
Quantidade de Ações a serem emitidas: A quantidade de ações a serem emitidas
pela CVC em decorrência do exercício dos bônus de subscrição será calculado de
acordo com as seguintes fórmulas apresentadas na Proposta da Administração
desta Assembleia Geral Extraordinária.
Potencial de Diluição: O valor máximo dos aumentos de capital da CVC em
decorrência dos exercícios dos bônus de subscrição é de R$ 32.952.652,50
(trinta e dois milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e cinquenta
e dois reais e cinquenta centavos). Não obstante, tendo em vista que o Preço de
Exercício depende de uma determinação futura (i.e., o preço de cotação das
ações da CVC nos períodos de referência futuros), não é possível, neste
momento, calcular quantas ações o titular de cada bônus terá o direito de
subscrever.
Direito de Preferência: Os atuais acionistas da CVC não farão jus ao direito de
preferência na subscrição dos bônus de subscrição, tendo em vista que a emissão
é feita como vantagem adicional às ações emitidas no contexto da Incorporação
de Ações, hipótese em que o direito de preferência é expressamente excluído
nos termos do artigo 252, parágrafo 1º da Lei das S.A.
Outras Características: As ações eventualmente emitidas em decorrência do
exercício dos bônus de subscrição terão sua negociação restrita por um período
de 3 (três) anos contados da respectiva emissão, observado que tais ações serão
liberadas na proporção de 1/3 (um terço) ao ano.

Alterações Estatutárias.

6.1.
Estatuto Social da CVC. Caso aprovada a Incorporação de Ações, o caput do artigo
5º do Estatuto Social da CVC deverá ser alterado para refletir o aumento do capital social
decorrente da Incorporação de Ações descrito na Cláusula 4.3. acima.
6.2.
Estatuto Social da Esferatur. Uma vez aprovada a Incorporação de Ações, o Estatuto
Social da Esferatur será oportunamente adequado à sua nova realidade de subsidiária
integral da Companhia.
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7.

Atos Societários e Direitos de Recesso.

7.1.

Reunião do Conselho de Administração. Foram realizadas:
(a)
a Reunião do Conselho de Administração da CVC, em 27 de fevereiro de 2019,
que deliberou (i) a celebração deste Protocolo e Justificação; (ii) a ratificação da
escolha da Empresa Avaliadora e a aprovação do Laudo de Avaliação; (iii) a aprovação
da proposta de Incorporação de Ações com a emissão dos bônus de subscrição; (iv)
a convocação da Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a Incorporação
de Ações.

7.2.
Assembleias Gerais. A aprovação da Incorporação de Ações, dependerá da realização
dos seguintes atos:
(a)
Assembleia Geral Extraordinária da Esferatur: a ser realizada para, entre
outras matérias, deliberar sobre (i) o Protocolo e Justificação; (ii) a Incorporação de
Ações; e (iii) a prática, pelos administradores da Esferatur, dos atos necessários à
consumação da Incorporação de Ações, incluindo a subscrição das Novas Ações no
âmbito do Aumento de Capital (“Assembleia Geral da Esferatur”); e
(b)
Assembleia Geral Extraordinária da CVC: a ser realizada para, entre outras
matérias, deliberar sobre (i) o Protocolo e Justificação; (ii) a ratificação da nomeação
da Empresa Avaliadora como responsável pela avaliação das ações de emissão da
Esferatur a serem incorporadas ao patrimônio da CVC; (iii) a aprovação do Laudo de
Avaliação; (iv) a Incorporação de Ações com o consequente Aumento de Capital e a
emissão das Novas Ações, que serão entregues, em sua totalidade, ao FIP em
decorrência da Incorporação de Ações e a emissão dos bônus de subscrição; (v) a
autorização à diretoria da CVC para celebrar todos os contratos e instrumentos e
praticar todos os demais atos necessários à efetivação da Incorporação de Ações
(“Assembleia Geral da CVC” e em conjunto com a Assembleia Geral da Esferatur, as
“Assembleias Gerais”).
7.3.
Direito de Recesso dos Acionistas da Incorporadora. Não aplicável, tendo em vista
que as ações da CVC atingem os critérios de dispersão e liquidez previstos no artigo 137,
inciso II da Lei das S.A., observado o disposto no §1º do artigo 252 da Lei das S.A.
7.4.
Direito de Recesso dos Acionistas da Incorporada. Tendo em vista que a CVC e os
demais acionistas da Incorporada se comprometeram, por meio do Contrato, a votar
afirmativamente para a aprovação da Incorporação de Ações, não haverá acionista
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dissidente da deliberação da assembleia geral da Esferatur que aprovar a Incorporação de
Ações legitimado para exercer o direito de retirada previsto no artigo 137 e no artigo 252,
§2º da Lei das S.A.
8.

Disposições Gerais

8.1.
Custos. A CVC deverá arcar com as despesas em decorrência da negociação e
implementação da Incorporação de Ações, incluindo despesas com assessores legais e
assessores financeiros, bem como outras despesas e pagamentos diretamente decorrentes
da Incorporação de Ações, sem que tais pagamentos gerem qualquer ajuste na Relação de
Substituição.
8.2.
Outros Documentos. Todos os documentos mencionados neste Protocolo e
Justificação estarão à disposição de seus acionistas nas respectivas sedes sociais a partir da
data de convocação das Assembleias Gerais, no site de Relações com Investidores da CVC
(www.cvc.com.br/ri), bem como nos websites da Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br).
E, POR ESTAREM JUSTAS E CONTRATADAS, assinam este Protocolo e Justificação em 2
(duas) vias de igual teor e forma e para um só efeito, juntamente com as 2 (duas)
testemunhas abaixo identificadas.
Santo André, 26 de fevereiro de 2019.
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[Página de assinaturas do Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de emissão
da Esferatur Passagens e Turismo S.A. pela CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens
S.A. celebrado em 26 de fevereiro de 2019
Incorporada:
ESFERATUR PASSAGENS E TURISMO S.A.
__________________________________ ____________________________________
Nome: Roberto dos Santos
Nome: Sergio Klock
Cargo: Diretor Presidente
Cargo: Diretor Financeiro

Incorporadora:
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

__________________________________ ____________________________________
Nome: Luiz Fernando Fogaça
Nome: Leopoldo Viriato Saboia
Cargo: Diretor Presidente
Cargo: Diretor Financeiro

Testemunhas:
1. _______________________________
Nome:
RG:
CPF:

2. _______________________________
Nome:
RG:
CPF:

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES DE EMISSÃO DA ESFERATUR PASSAGENS E
TURISMO S.A. PELA CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
ANEXO I
LAUDO DE AVALIAÇÃO

