CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME n° 10.760.260/0001-19
NIRE 35.300.367.596 | Código CVM nº 23310
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2020
1.
Data, Hora e Local: Realizada em 09 de julho de 2020, às 19h30, por videoconferência, nos
termos do Artigo 17, §7º do Estatuto Social da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
(“Companhia”).
2.
Convocação: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos
membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Artigo 17, §3º, do Estatuto
Social.
3.
Presença: Presente, virtualmente, a totalidade dos membros do Conselho de Administração
da Companhia, quais sejam: Srs. Silvio José Genesini Junior (Presidente), Deli Koki Matsuo (VicePresidente), Cristina Helena Zingaretti Junqueira, Eduardo de Britto Pereira Azevedo, Felipe Villela
Dias, Flavio Uchoa Teles de Menezes e Henrique Teixeira Alvares. Como convidados, participaram
da reunião o Sr. Leonel Andrade (Diretor Presidente), o Sr. Mauricio Teles Montilha (Diretor
Executivo de Finanças e de Relações com Investidores) e a Sra. Roberta Dias Ramos Queiroz
(Gerente Executiva do Departamento Jurídico).
4.
Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Silvio José Genesini Junior e secretariados
pela Sra. Roberta Dias Ramos Queiroz.
5.

Ordem do Dia: Deliberar sobre:

(i)

o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, no
montante de, no mínimo, R$ 200.000.000,16 (duzentos milhões de reais e dezesseis
centavos) e, no máximo, R$ 301.740.000,00 (trezentos e um milhões, setecentos e quarenta
mil reais) (com potencial de complementação de mais até R$401.314.200,00 (quatrocentos
e um milhões, trezentos e quatorze mil e duzentos reais) por meio dos bônus de subscrição
conforme abaixo), mediante a emissão, para subscrição privada, de ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal (“Ações”) correspondentes a, no mínimo, 15.576.324
(quinze milhões, quinhentas e setenta e seis mil, trezentas e vinte e quatro) Ações
(“Quantidade Mínima de Ações”) e, no máximo, 23.500.000 (vinte e três milhões e
quinhentas mil) Ações, admitida a subscrição parcial e a consequente homologação parcial
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do aumento de capital caso seja verificada a subscrição de novas Ações correspondentes,
no mínimo, à Quantidade Mínima de Ações, ao preço de emissão de R$12,84 (doze reais e
oitenta e quatro centavos) por Ação, fixado de acordo com o artigo 170, parágrafo primeiro,
inciso III da Lei das S.A. (“Aumento de Capital”);
(ii)

a emissão, como vantagem adicional aos subscritores do Aumento de Capital, dentro do
limite do capital autorizado, de 1 (um) bônus de subscrição para cada Ação subscrita (“Bônus
de Subscrição”), ao preço de exercício de R$ 12,84 (doze reais e oitenta e quatro centavos)
por cada nova ação subscrita, equivalente ao preço de emissão das Ações no Aumento de
Capital, com exercício uma vez a cada mês, no período entre 1º de dezembro de 2020 e 29
de janeiro de 2021. Cada Bônus de Subscrição dará ao seu titular o direito de subscrever
1,33 (uma vírgula trinta e três) ação ordinária da Companhia, resultando em uma potencial
emissão de até 31.255.000 (trinta e um milhões, duzentas e cinquenta e cinco mil) ações
adicionais, caso a totalidade dos Bônus de Subscrição sejam exercidos e respeitados
eventuais ajustes, para cima ou para baixo, por conta de arredondamento; e

(iii)

a autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos necessários à
implementação das deliberações aprovadas.

6.
Deliberações: Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os membros do
Conselho de Administração, por unanimidade, decidiram aprovar, sem ressalvas:
(i)
Aumento de Capital: Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite
do capital autorizado, nos termos de seu Estatuto Social, mediante a emissão, para subscrição
privada, de novas Ações, observados os termos e condições a seguir indicados:
(a)
Da necessidade e justificativa do aumento de capital e bônus de subscrição. O
Brasil e o mundo têm enfrentado nos últimos meses a pandemia de Covid-19, um evento
sem precedentes na história mundial. O setor de viagens, no qual a Companhia atua, foi
especialmente afetado. Hotéis e cruzeiros tiveram atividades suspensas. As companhias
aéreas, um dos principais fornecedores da Companhia, reduziram drasticamente sua malha
aérea. Países estão fechando suas fronteiras para vários países, incluindo o Brasil.
Ainda existe um cenário de grande volatilidade e incerteza em torno dos impactos da
pandemia de Covid-19, em especial com relação ao momento e prazo para retomada tanto
da economia mundial quanto dos setores em que a Companhia atua, que foram
particularmente afetados. Apesar de tais incertezas, a administração da Companhia tem
avaliado continuamente os cenários e as medidas a serem tomadas.
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Com a finalidade de permitir aos acionistas a tomada de uma decisão de investimento acerca
da eventual participação no Aumento de Capital, a Companhia divulgou em 07 de julho de
2020 uma atualização de sua estimativa em relação ao montante dos impactos nas
demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2019, e eventuais impactos em
demonstrações de exercícios anteriores, decorrentes dos indícios de erros na contabilização
de valores transferidos aos fornecedores de serviços turísticos referentes às receitas
próprias de tais fornecedores, tal como já antecipado aos acionistas e ao mercado nos fatos
relevantes de 29 de maio de 2020, 30 de março de 2020 e 28 de fevereiro de 2020, além de
sua estimativa quanto aos impactos e restrições operacionais decorrentes da pandemia de
Covid-19, tal como já antecipado aos acionistas e ao mercado nos fatos relevantes de 29 de
maio de 2020, 23 de abril de 2020, 30 e 23 de março de 2020.
Referidos fatos relevantes, em especial o último divulgado em 07 de julho de 2020, além do
rebaixamento do rating da Companhia pela Standard & Poor’s para brCCC-, com perspectiva
negativa, conforme divulgado pela Companhia em comunicado ao mercado de 08 de julho
de 2020, explicitam os desafios pelos quais a Companhia vem passando e a premência na
realização de uma capitalização da Companhia.
Nesse sentido, o Aumento de Capital, na forma ora proposta, tem como objetivo fortalecer
o balanço da Companhia para (i) a continuidade das medidas de enfrentamento da
pandemia de Covid-19, em linha com os fatos relevantes já divulgados, mediante o
fortalecimento da posição de caixa da Companhia a fim de viabilizar a retomada das vendas
a credito e parceladas, que compõem aproximadamente 85% do total das suas vendas e a
preparação da Companhia para um cenário de curto prazo ainda marcado por grande
volatilidade e incerteza em razão da pandemia de Covid-19, e (ii) a preparação da
Companhia para o eventual o crescimento das vendas, a partir da retomada da demanda
esperada para os próximos meses e outras potenciais iniciativas derivadas da revisão do
plano estratégico em curso.
O Bônus de Subscrição, por sua vez, a ser emitido como vantagem adicional aos acionistas
que participarem do Aumento de Capital, também cria valor para os acionistas, pois confere
uma opção de contribuir com recursos adicionais à Companhia no futuro, bem como poderá
ser negociado no mercado. O Bônus de Subscrição também atende ao melhor interesse da
Companhia, pois (i) incentiva os acionistas a aderir ao Aumento de Capital, pelas mesmas
razões explicitadas no parágrafo anterior, (ii) permite uma futura capitalização da
Companhia, com prazo alinhado à percepção da administração quanto às suas
necessidades de caixa de curto prazo, e (iii) concede aos acionistas que participarem do
Aumento de Capital a opção de avaliar no curto prazo o interesse de contribuir com recursos
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adicionais à Companhia, refletindo informações mais atualizadas sobre os efeitos da
pandemia em seus negócios em um contexto de elevada volatilidade e incerteza.
(b)
Valor do Aumento de Capital. O Aumento de Capital será no montante de, no
mínimo, R$ 200.000.000,16 (duzentos milhões de reais e dezesseis centavos) e, no máximo,
R$ 301.740.000,00 (trezentos e um milhões, setecentos e quarenta mil reais).
(c)
Quantidade e Espécie de Ações a Serem Emitidas. Serão emitidas, no mínimo,
15.576.324 (quinze milhões, quinhentas e setenta e seis mil, trezentas e vinte e quatro)
Ações (“Quantidade Mínima de Ações”) e, no máximo, 23.500.000 (vinte e três milhões e
quinhentas mil) Ações.
(d)
Preço de Emissão. O preço de emissão será R$12,84 (doze reais e oitenta e quatro
centavos) por Ação, fixado nos termos do artigo 170, parágrafo primeiro, inciso III, da Lei
das S.A., com base no preço médio ponderado por volume (VWAP) das Ações da
Companhia nos últimos 90 (noventa) pregões da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”)
anteriores a 09 de julho de 2020 (inclusive), aplicando-se um deságio de 20% (vinte por
cento). Os membros do Conselho de Administração entendem que o critério de cotação das
ações reflete de forma mais adequada o atual valor de mercado das ações, já que as ações
da Companhia são negociadas com volumes financeiros médios diários de negociação
(ADTV) expressivos na B3 (B3: CVCB3) e fazem parte da carteira teórica do Índice Ibovespa.
O deságio em relação ao valor de mercado visa a incentivar a subscrição das Ações pelos
acionistas da Companhia (e cessionários de direitos de preferência) e permitir a adequada
formação de preço dos direitos de subscrição durante o período de negociação de direitos
na B3. A aplicação de um deságio de 20% em relação à média ponderada dos últimos 90
(noventa) pregões foi determinada em nível compatível com práticas de mercado e justificase diante: (i) da atual situação econômica extraordinária do País e do setor de turismo
brasileiro e internacional, conforme os fato relevantes divulgados pela Companhia com
estimativas dos seus efeitos; (ii) da necessidade da Companhia de captar recursos para o
fortalecimento do seu caixa e enfrentamento da pandemia; e (iii) da necessidade de criar
incentivos adequados para a adesão dos acionistas ao Aumento de Capital e suporte à
Companhia perante os desafios que sua administração enfrenta atualmente e vislumbra para
o futuro. Vale destacar ainda em relação à diluição dos acionistas que, como a capitalização
está sendo estruturada para implementação em duas tranches (novas ações e bônus de
subscrição), o acionista sofrerá diluição imediata menor do que no caso de uma capitalização
única e imediata por meio somente da emissão de novas ações e se optar por não exercer
os bônus, poderá ainda vendê-los em bolsa oportunamente.

JUR_SP - 37240061v9 - 11971002.458559

Tendo em vista que a Companhia tem suas ações listadas e negociadas na B3 e possui
liquidez relevante (sendo parte das ações da carteira teórica do Ibovespa), a administração
entende, conforme prática de mercado e em consonância com precedentes da Comissão de
Valores Mobiliários, que a cotação em bolsa de suas ações é o critério que, via de regra,
melhor representa o valor da Companhia neste momento. A utilização da média ponderada
da cotação em bolsa das ações da Companhia nos 90 (noventa) pregões anteriores ao
anúncio do Aumento de Capital reflete a extrema volatilidade do mercado em função da
pandemia e, portanto, justifica a utilização de um período mais alargado, que permita
capturar melhor a cotação e o valor médio da Companhia de forma mais estável e menos
influenciada por picos específicos ocorridos ao longo do tempo.
Além disto, embora as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício de
2019 e 1º trimestre de 2020 ainda não estejam disponíveis, a Companhia vem atuando de
forma totalmente transparente junto aos seus acionistas e ao mercado em geral, por meio
de diversos fatos relevantes divulgados ao longo do tempo com informações atualizadas
acerca do atraso na divulgação de suas demonstrações financeiras e estimativas de
impacto. Da mesma forma, a Companhia também tem atuado da mesma forma com relação
aos impactos da pandemia de Covid-19 em suas operações, através dos diversos fatos
relevantes divulgados.
Considerando que a Companhia ainda não divulgou as suas demonstrações financeiras do
exercício de 2019 e demonstrações financeiras trimestrais de 2020, não seria possível nesse
momento avaliar eventual fixação de preço com base no patrimônio líquido por ação, que é
um dos possíveis critérios de fixação de preço previstos na Lei das S.A. Não obstante, na
opinião da administração, e conforme prática de mercado, o patrimônio líquido por ação
tipicamente não é utilizado e não se mostra adequado à precificação de aumentos de capital
de companhias abertas cujas ações possuem liquidez razoável. Por fim, o critério de
perspectiva de rentabilidade da Companhia, por sua vez, que também está previsto na Lei
das S.A., também não se apresenta, na visão da administração, como uma metodologia
adequada para uma captação de recursos imediata, dadas as incertezas das premissas da
avaliação no atual cenário da pandemia de Covid-19.
Considerando que os Bônus de Subscrição possuem prazo relativamente curto de exercício,
com vencimento previsto para poucos meses após a eventual consumação do Aumento de
Capital, a administração entende que a metodologia e justificativas utilizadas no Aumento
de Capital também são aplicáveis ao Bônus de Subscrição.
(e)
Subscrição e Homologação Parcial. Será admitida a subscrição parcial e a
consequente homologação parcial do Aumento de Capital, caso seja verificada a subscrição
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de novas Ações correspondentes à Quantidade Mínima de Ações e ao valor mínimo do
Aumento de Capital (“Subscrição Mínima”).
(f)
Bônus de Subscrição. Como vantagem adicional aos subscritores de Ações no
Aumento de Capital, cada Ação subscrita dará direito ao recebimento de 1 (um) bônus de
subscrição, em série única, cujas características estão descritas a seguir.
(g)
Destinação dos Recursos. Os recursos oriundos do Aumento de Capital serão
destinados ao fortalecimento da posição de caixa da Companhia a fim de viabilizar a
retomada das vendas a credito e parceladas, que compõem aproximadamente 85% do total
das suas vendas, e à preparação da Companhia para um cenário de curto prazo ainda
marcado por grande volatilidade e incerteza em razão da pandemia de Covid-19.
(h)
Data de Corte e Direito de Subscrição. Os acionistas terão direito de preferência
para subscrever ações na proporção de 0,1574298678 (zero vírgula um cinco sete quatro
dois nove oito seis sete oito) nova ação ordinária para cada 1 (uma) ação de que forem
titulares, conforme a posição acionária que possuírem no capital da Companhia no
fechamento do pregão da B3 do dia 14 de julho de 2020 (“Data de Corte”). Em termos
percentuais, os acionistas poderão subscrever uma quantidade de novas ações que
representem 15,74298678% do número de ações de que forem titulares no fechamento
pregão da B3 da Data de Corte. As frações de ações decorrentes do cálculo do percentual
para o exercício do direito de subscrição, bem como o direito à subscrição das sobras ou do
eventual rateio das ações serão desconsideradas. Tais frações serão posteriormente
agrupadas em números inteiros de ações e serão objeto do rateio de sobras, podendo ser
subscritas pelos que manifestaram o seu interesse nas sobras no período de subscrição.
(i)
Dividendos e Outros Benefícios. As ações a serem emitidas farão jus de forma
integral a todos os benefícios, incluindo dividendos, juros sobre o capital próprio,
bonificações e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela
Companhia a partir de 15 de julho de 2020.
(j)
Forma de Pagamento. O pagamento do preço de emissão será feito à vista, em
moeda corrente nacional, no ato de subscrição.
(k)
Prazo de Exercício do Direito de Preferência. O prazo de exercício do direito de
preferência para subscrição de ações terá início em 15 de julho de 2020 (inclusive) e término
em 13 de agosto de 2020, inclusive (“Prazo de Exercício do Direito de Preferência”).
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(l)
Cessão de Direito de Preferência na Subscrição. O direito de preferência poderá
ser livremente cedido pelos acionistas da Companhia a terceiros, nos termos do artigo 171,
§ 6º, da Lei n.º 6.404.
(m)
Informações Adicionais: Procedimentos de subscrição, tratamento de sobras e
outras informações, bem como os demais termos e condições do Aumento de Capital são
apresentados no Fato Relevante e Aviso aos Acionistas, em conformidade com o disposto
no artigo 30, inciso XXXII, da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme
alterada, o qual também é ora aprovado.
Após o Aumento de Capital, o capital social da Companhia, atualmente no valor de
R$664.977.822,17 (seiscentos e sessenta e quatro milhões, novecentos e setenta e sete mil,
oitocentos e vinte e dois reais e dezessete centavos), representado por 149.328.579 (cento e
quarenta e nove milhões, trezentas e vinte e oito mil, quinhentas e setenta e nove) ações, passará
a ser de, no mínimo, R$864.977.822,33 (oitocentos e sessenta e quatro milhões, novecentos e
setenta e sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos), representado por
164.904.903 (cento e sessenta e quatro milhões, novecentas e quatro mil, novecentas e três) ações,
e, no máximo, R$966.717.822,17 (novecentos e sessenta e seis milhões, setecentos e dezessete
mil, oitocentos e vinte e dois reais e dezessete centavos), representado por 172.828.579 (cento e
setenta e dois milhões, oitocentos e vinte e oito mil, quinhentas e setenta e nove) ações,
dependendo da quantidade de Ações que for subscrita.
Os membros do Conselho Fiscal da Companhia, em reunião realizada em 09 de julho de 2020, no
uso de suas atribuições legais e estatutárias, dando cumprimento ao disposto no artigo 166, § 2º,
da Lei das S.A., examinaram a proposta da administração da Companhia para a realização do
Aumento de Capital, e, com base nos documentos examinados, manifestaram-se favoravelmente à
realização do Aumento de Capital.
(ii)
Bônus de Subscrição: Aprovar, como vantagem adicional aos subscritores de Ações no
Aumento de Capital, a emissão de um Bônus de Subscrição, dentro do limite do capital autorizado,
nos termos de seu Estatuto Social, observados os termos e condições a seguir indicados:
(a)
Quantidade. Serão emitidos até 23.500.000 (vinte e três milhões e quinhentos mil)
Bônus de Subscrição. Cada Ação subscrita no Aumento de Capital dará direito a 1 (um)
Bônus de Subscrição.
(b)
Direito de Subscrição. Cada Bônus de Subscrição dará ao seu titular o direito de
subscrever 1,33 (uma vírgula trinta e três) ação ordinária da Companhia, resultando em uma
potencial emissão de até 31.255.000 (trinta e um milhões, duzentas e cinquenta e cinco mil)
ações adicionais, caso a totalidade dos Bônus de Subscrição seja exercida e respeitados
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eventuais ajustes, para cima ou para baixo, por conta de arredondamento. Caso o valor
agregado dos Bônus de Subscrição exercidos em determinado momento resultem em uma
fração de ações, o número de ações subscritas será arredondado para o número inteiro
positivo mais próximo.
(c)
Preço de Exercício. O preço de exercício de cada Bônus de Subscrição será de
R$ 12,84 (doze reais e oitenta e quatro centavos) por cada nova ação subscrita, o mesmo
valor de emissão das Ações no Aumento de Capital. Fixou-se o preço de exercício no mesmo
valor do preço de emissão das novas ações no Aumento de Capital tendo em vista o prazo
curto de exercício dos Bônus de Subscrição.
Além disso, o valor de um bônus de subscrição é calculado utilizando-se como parâmetros
o preço de exercício, o preço de mercado das ações, a volatilidade implícita das ações, prazo
de vencimento, taxas de juros e fator de diluição. Entre os fatores mais relevantes para a
determinação da probabilidade de exercício do bônus no vencimento estão o preço de
exercício e a volatilidade implícita, representada pela volatilidade estimada das cotações até
a data de vencimento. A estimativa desta volatilidade, por determinar a distribuição dos
preços possíveis até o vencimento, é extremamente relevante para determinar a
probabilidade de o preço da ação estar dentro de uma faixa que justifique o exercício no
vencimento (in-the-money). Esta faixa inclui os preços da distribuição acima do preço de
exercício. Quanto maior a volatilidade esperada, mais ampla a faixa de distribuição de
probabilidades de preço de negociação das ações no momento de exercício dos bônus de
subscrição e, portanto, maior a probabilidade de uma faixa desta distribuição estar abaixo
do preço de exercício (out-of-the-money).
Como a volatilidade implícita das ações da Companhia encontra-se em níveis historicamente
muito altos e tanto a expectativa de risco da Companhia quanto do setor, severamente
afetado pela pandemia de Covid-19, além da própria volatilidade do mercado de ações em
uma situação de crise e incerteza causadas pela pandemia, fazem crer que esta alta
volatilidade deve perdurar até o vencimento dos bônus de subscrição, faz-se necessário que
o preço de exercício seja definido com vistas a maximizar a probabilidade de que os mesmos
sejam exercidos. O fator de desconto sobre os preços médios de mercado aplicado na
definição o preço da primeira tranche (novas ações) do aumento de capital maximiza esta
probabilidade sem acarretar diluição excessiva e injustificada aos acionistas.
(d)
Aumento de Capital Potencial. Assumindo uma subscrição integral das Ações
objeto do Aumento de Capital, e caso a totalidade dos Bônus de Subscrição seja exercida,
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o aumento de capital resultante será de até R$401.314.200,00 (quatrocentos e um milhões,
trezentos e quatorze mil e duzentos reais), dentro do limite do capital autorizado, respeitados
eventuais ajustes, para cima ou para baixo, por conta de arredondamento.
(e)
Prazo de Exercício. O Bônus de Subscrição será exercível uma única vez por mês
no período entre 1º de dezembro de 2020 e 29 de janeiro de 2021. Após o término deste
prazo, os Bônus de Subscrição que não forem exercidos serão extintos de pleno direito.
(f)
Procedimento de Exercício e Pagamento. A subscrição das ações decorrentes do
exercício de cada Bônus de Subscrição dar-se-á no ato do exercício do direito e a
integralização das ações então subscritas se dará em moeda corrente nacional e à vista no
ato da subscrição, obedecidas as regras e procedimentos próprios do Banco Bradesco S.A.
e da Central Depositária de Ativos, conforme o caso.
(g)
Dividendos e Outros Benefícios. As ações emitidas em decorrência do exercício
do Bônus de Subscrição farão jus de forma integral a todos os benefícios, incluindo
dividendos, juros sobre o capital próprio, bonificações e eventuais remunerações de capital
que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da data de exercício dos Bônus de
Subscrição.
(h)
Informações Adicionais: Os demais termos e condições de emissão do Bônus de
Subscrição são apresentados no Fato Relevante e Aviso aos Acionistas, aprovado conforme
o item “i” acima.
(iii)
Autorização da Administração. Autorizar a administração da Companhia a praticar, a
qualquer tempo, todos os atos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas,
incluindo, entre outros, a divulgação do Fato Relevante e Aviso aos Acionistas relativos ao Aumento
de Capital.
7.
Encerramento: Oferecida a palavra a que dela quisesse fazer uso e, como ninguém o fez,
foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura a presente ata, a qual, reabertos
os trabalhos, foi lida, conferida e pelos presentes assinada.
Assinaturas: Silvio José Genesini Junior, Presidente da Mesa; e Roberta Dias Ramos Queiroz,
Secretária da Mesa. Conselheiros Presentes: Silvio José Genesini Junior; Deli Koki Matsuo; Cristina
Helena Zingaretti Junqueira; Eduardo de Britto Pereira Azevedo; Felipe Villela Dias; Flavio Uchoa
Teles de Menezes; e Henrique Teixeira Alvares.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
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Santo André, 09 de julho de 2020
_____________________________
Roberta Dias Ramos Queiroz
Secretária da Mesa
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