AZUL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 09.305.994/0001-29
NIRE 35.300.361.130
Divulgação do mapa de votação sintético final das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas
em 27 de abril de 2018
A Azul S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 21-W, parágrafo 6º, da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado
o mapa de votação sintético final que consolida as instruções de votos proferidas pessoalmente para cada
uma das matérias submetidas à deliberação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizadas em
27 de abril de 2018, às 10:00 horas (“AGOE”), com as indicações do total de aprovações, rejeições e
abstenções proferidas pelas ações com direito a voto em cada matéria constante da ordem do dia da AGOE.
As informações do mapa sintético encontram-se na planilha anexa.

Barueri, 27 de abril de 2018.
Alexandre Wagner Malfitani
Diretor Vice Presidente Financeiro e de Relações com Investidores

Descrição das Deliberações em Assembleia Geral Ordinária (“AGO”)

(1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o
relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas
do parecer dos auditores externos independentes, relativos ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017

(2) Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017

(3) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia
para o exercício social de 2018

VOTO

CLASSE DE AÇÕES E QUANTIDADE TOTAL DE
AÇÕES POR DELIBERAÇÃO
Ordinárias (ON)
Preferenciais (PN)

Aprovações

306.558.420

N/A

Rejeições

0

N/A

Abstenções

622.406.638

N/A

Aprovações

928.965.058

N/A

Rejeições

0

N/A

Abstenções

0

N/A

Aprovações

928.965.058

146.245.998

Rejeições

0

55.266.152

Abstenções

0

15.473.095

CLASSE DE AÇÕES E QUANTIDADE TOTAL
DE AÇÕES POR DELIBERAÇÃO
Ordinárias (ON)
Preferenciais (PN)

Descrição das Deliberações s em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”)

VOTO

(1) Tomar conhecimento da renúncia ao cargo de membro independente do
Conselho de Administração apresentado pelo Sr. Haoming Xie e eleger em seu
lugar o Sr. Qifa Bao, para o término do mandato unificado de 2 (dois) anos ao
dos demais conselheiros, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária de 2019,
nos termos do artigo 16, parágrafo terceiro, do Estatuto Social da Companhia1

Aprovações

928.965.058

N/A

Rejeições

0

N/A

Abstenções

0

N/A

(2) Alterar o Estatuto Social da Companhia para modificar a redação do caput
dos artigos 5º e 6º, de forma a refletir o novo capital social e saldo do capital
autorizado, tendo em vista os aumentos do capital social da Companhia,
dentro do limite do capital autorizado, aprovados nas reuniões do Conselho
de Administração realizadas em 8 de novembro de 2017 e 5 de fevereiro de
2018, e consolidar o Estatuto Social

Aprovações

928.965.058

N/A

Rejeições

0

N/A

Abstenções

0

N/A

Aprovações

306.558.420

66.651.093

Rejeições

0

53.808.927

Abstenções

622.406.638

96.616.837

(3) Aprovar a celebração de contratos visando a parceria comercial com a
empresa Aigle Azur SAS, sociedade na qual o acionista controlador da
Companhia detém participação acionária relevante

1

O Presidente da Mesa retirou de pauta a proposta de eleição do Sr. Qifa Bao, não sendo tomada deliberação sobre o assunto, tendo em vista a retirada pela acionista Hainan Airlines

Holding Co., Ltd. da proposta de eleição do Sr. Qifa Bao. Conforme divulgado ao mercado na presente data, a acionista Hainan passou a deter participação econômica inferior a 20%
(vinte por cento) na Companhia, de modo que, nos termos da cláusula 4.4 do Acordo de Acionistas da Companhia, passou a ter o direito de indicar 2 (dois) membros no Conselho
de Administração. Fica consignado que a Hainan passa a ter direito a indicar 2 (dois) membros no Conselho de Administração, cujas posições são atualmente ocupadas pelos Srs.
Neng Li e Stewart Gordon Smith.

