Azul otimiza frota e reduz dívida líquida em R$ 325 milhões
Companhia substituirá parte de sua frota de aeronaves ATR 72-600 por aviões
maiores e de última geração
São Paulo, 11 de outubro de 2017 – A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) anuncia
a venda de dez ATR 72-600 para a Nordic Aviation Capital (“NAC”) resultando em uma
redução da dívida total em cerca de R$ 325 milhões. Cinco unidades sairão da frota da
companhia no último trimestre de 2017 e cinco na primeira metade de 2018. O acordo
com a NAC também inclui a entrega de três aeronaves novas ATR 72-600 sob leasing
operacional na segunda metade deste ano.
"Continuaremos voando com os ATR, pois eles nos ajudam a explorar novos mercados
e rotas regionais. Na medida em que expandimos nossa malha, é natural que parte de
nossos ATR sejam substituídos por aeronaves maiores e mais modernas. Nossa
estratégia, em termos de frota, é ter a aeronave certa para o mercado certo e já
conseguimos identificar vários mercados que estão prontos para receber aeronaves
maiores”, comenta John Rodgerson, presidente da Azul.
"Estamos satisfeitos por ter concluído esta transação com um cliente tão valorizado
como o Azul", diz Martin Moller, presidente da Nordic Aviation Capital. “Vemos uma forte
demanda por aeronaves ATR 72-600, por isso, estamos aproveitando a oportunidade
para adquirir esse número de aeronaves de alta qualidade da Azul. Esta não é a primeira
vez que adquirimos e revendemos aviões da Azul e a resposta dos novos operadores é
sempre muito positiva. Em breve, encontremos uma nova casa para essas aeronaves",
completa o executivo.
A decisão da Azul está em linha com sua estratégia de otimização de frota e crescimento
por meio de aeronaves com maior capacidade de assentos e mais eficientes. A venda
dos 10 ATRs já estava sendo considerada na projeção de frota da empresa para 2017
e 2018, que consiste em encerrar o ano com 122 e 128 aeronaves operacionais,
respectivamente. A empresa espera crescer sua capacidade em termos de assentos
quilômetros voados (ASKs) de 11% a 13% em 2017.
Sobre a Azul
A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) é a maior companhia aérea do Brasil em números de cidades
atendidas, com 755 voos diários e 104 destinos. Com uma frota de 118 aeronaves e mais de 10.000
funcionários, a companhia tem uma rede de 197 voos sem escalas (30 de setembro de 2017). Dentre os
prêmios recebidos, a Azul foi nomeada como a terceira melhor companhia aérea do mundo pela TripAdvisor
Travelers' Choice e como a melhor companhia aérea low-cost da América do Sul pelo sétimo ano
consecutivo pela Skytrax, ambos em 2017. A Azul também foi premiada por ter a melhor liderança regional
em 2016 pela Flight Airline Business. Para mais informações, visite www.voeazul.com.br/ri.
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O conteúdo deste fato relevante pode incluir expectativas sobre eventos e resultados futuros estimados pela
Administração. Entretanto, tais projeções não são garantias de materialização e/ou desempenho, tendo em vista os riscos
e incertezas inerentes ao ambiente de negócios. Tais quais, o desempenho econômico do país, a economia global, o
mercado de capitais, os aspectos regulatórios do setor, questões governamentais e concorrenciais, entre outros fatores,
além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Azul, sujeitos a mudanças sem aviso
prévio.

