CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ n° 10.760.260/0001-19
NIRE 35.300.367.596

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 4 DE FEVEREIRO DE 2020

1.
Data, hora e local: Aos 4 dias de fevereiro de 2020, às 11:00 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: 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 a totalidade dos membros do Conselho de
Administração da Companhia, Srs. Cristina Helena Zingaretti Junqueira, Deli Koki
Matsuo, Eduardo Cunha Monnerat Solon de Pontes, Henrique Teixeira Alvares, Luis
Otavio Saliba Furtado, Luiz Eduardo Falco Pires Correa (Presidente) e Silvio José
Genesini Junior (Vice Presidente), inclusive de forma remota, nos termos do Artigo
17, § 7º do Estatuto Social.
4.
Mesa: Presidente, o Sr. Luiz Eduardo Falco Pires Correa; Secretária, a
Sra. Roberta Dias Ramos Queiroz.
5.
Ordem do dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da
Companhia para deliberar sobre aumento do capital social da Companhia, dentro do
limite do capital autorizado, nos termos de seu Estatuto Social, mediante a emissão
de novas ações ordinárias, haja vista os exercícios de opções de compra de ações
no âmbito do 5º Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia.
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6.
Deliberação: Após análise e discussão da matéria, os membros presentes
do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade e sem
ressalvas, o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital
autorizado, no valor total de R$ 1.742.458,39 (um milhão, setecentos e quarenta e
dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos), em moeda
corrente nacional, mediante a emissão de: (a) 27.000 (vinte e sete mil) novas ações
ordinárias nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de
R$ 11,1432543582; e (b) 120.000 (cento de vinte mil) novas ações ordinárias
nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 12,0132543582, tendo
em vista os exercícios de opções de compra de ações no âmbito do 5º Plano de
Opção de Compra de Ações, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia realizada em 9 de outubro de 2015 e alterado pela Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 20 de outubro de 2016.
As ações são integralmente subscritas conforme boletim de subscrição assinado
nesta data, que fica arquivado na sede da Companhia, sendo que tais ações
proporcionam ao seu subscritor os mesmos direitos daquelas detidas pelos demais
acionistas da Companhia, podendo participar em igualdade de condições com as
ações atualmente existentes a todos os benefícios, inclusive dividendos e eventuais
remunerações de capital que vierem a ser aprovados pela Companhia.
Em virtude do aumento de capital aprovado, com a exclusão do direito de
preferência dos demais acionistas da Companhia nos termos do Artigo 171, §3° da
Lei nº 6.404/1976 (Lei das S.A.), o capital social da Companhia passa, neste ato, de
R$ 663.235.363,78 (seiscentos e sessenta e três milhões, duzentos e trinta e cinco
mil, trezentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos) para
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 ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal.
7.
Encerramento da reunião: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida
a palavra a quem quisesse se manifestar e ante a ausência de manifestações, foram
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encerrados os trabalhos da reunião e lavrada a presente ata, a qual foi lida,
aprovada e assinada por todos presentes, Srs. Cristina Helena Zingaretti Junqueira,
Deli Koki Matsuo, Eduardo Cunha Monnerat Solon de Pontes, Henrique Teixeira
Alvares, Luis Otavio Saliba Furtado, Luiz Eduardo Falco Pires Correa (Presidente
da Mesa) e Silvio José Genesini Junior, bem como pela Sra. Roberta Dias Ramos
Queiroz (Secretária da Mesa).
Santo André/SP, 4 de fevereiro de 2020

Certifico e dou fé que esta ata confere com a original lavrada em livro.

_______________________________
Roberta Dias Ramos Queiroz
Secretária da Mesa
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