Azul assina acordo para adquirir nova empresa com
ativos da Avianca Brasil
São Paulo, 11 de março de 2019 – Azul S.A., “Azul”, (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do
Brasil em número de decolagens e cidades atendidas, informa que assinou uma proposta não-vinculante no valor
de US$ 105 milhões para a aquisição de certos ativos da Avianca Brasil através de uma Unidade Produtiva
Isolada (UPI) de acordo com a Lei de Falências e Recuperação Judicial. A UPI incluirá ativos selecionados pela
Azul como o certificado de operador aéreo da Avianca Brasil, 70 pares de slots e aproximadamente 30 aeronaves
Airbus A320.
Destacamos que o acordo é não-vinculante e que o processo de aquisição da UPI está sujeito à uma série de
condições como a conclusão de um processo de diligência, a aprovação de órgãos reguladores e credores, assim
como a conclusão do processo de Recuperação Judicial. A expectativa é que esse processo dure até três meses.
A Azul manterá seus acionistas informados sobre novas informações relevantes a respeito desta transação.

Sobre a Azul
A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) é a maior companhia aérea do Brasil em números de cidades atendidas, com 821
voos diários e 110 destinos. Com uma frota operacional de 123 aeronaves e mais de 11.000 funcionários, a Companhia
possui 220 rotas em 31 de dezembro de 2018. Em 2018 a Azul conquistou o prêmio de melhor companhia aérea da América
Latina pelo TripAdvisor Travelers' Choice e pela Kayak Flight Hacker Guide, e também foi eleita a melhor companhia aérea
regional da América do Sul pelo oitavo ano consecutivo pela Skytrax. A Azul também foi a companhia aérea mais pontual do
Brasil de acordo com o ranking mundial da FlightStats. Para mais informações, visite www.voeazul.com.br/ri.
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