AZUL S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 09.305.994/0001-29
NIRE 35.300.361.130
ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2018

1.

LOCAL, HORA E DATA: Realizada aos 25 dias do mês de junho de 2018, às 06:00

horas, na sede social da Azul S.A. (“Companhia”), Avenida Marcos Penteado de Ulhôa
Rodrigues, 939, 8º andar, Edifício Jatobá, Bairro de Tamboré, CEP 06460-040, na Cidade
de Barueri, Estado de São Paulo.
2.

PRESENÇA: Presentes, nos termos do §2º, do Art. 21 do Estatuto Social da

Companhia, os membros da Diretoria Executiva.
3.

MESA: John Peter Rodgerson – Presidente; Joanna Camet Portella – Secretária.

4.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:

4.1.

A participação da Companhia em uma oferta pública de distribuição secundária de

ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Companhia (“Ações”),
exclusivamente sob a forma de American Depositary Shares, representados por American
Depositary Receipts, todos livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou gravames
(“ADSs” e “ADRs”, respectivamente) (“Oferta”), sem esforços de distribuição no Brasil.
4.2.

A adoção de todas as providências e prática de todos os atos necessários à

realização da Oferta, bem como a ratificação dos demais atos já praticados pela Diretoria
da Companhia, visando à realização da Oferta.
5.

DELIBERAÇÕES: Analisadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia,

os membros da Diretoria, por unanimidade, tomaram as seguintes decisões:
5.1.

Aprovar a participação da Companhia na Oferta, exclusivamente na condição de

emissora das Ações, nos termos da legislação aplicável, sendo que a Oferta compreenderá

a oferta pública de distribuição secundária de Ações, sob a forma de ADSs, representados
por ADRs no exterior, sob a coordenação do Citigroup Global Markets, Inc., do Deutsche
Bank Securities, Inc. e do UBS Securities LLC (em conjunto, “Coordenadores da Oferta”) e
com a participação de outras instituições financeiras contratadas, sendo que cada ADS a
ser ofertado representará três Ações.
5.2.

Adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização da

Oferta, incluindo, mas não se limitando à celebração dos contratos com os prestadores de
serviços envolvidos na Oferta, tais como o Underwriting Agreement, Acordo de Lock-up,
contratos de prestação de serviços com assessores legais relacionados à Oferta, bem como
quaisquer declarações, comunicações, certificados e outros contratos e documentos
acessórios necessários, inclusive as demonstrações financeiras consolidadas relativas ao
primeiro trimestre do exercício de 2018, encerrado em 31 de março de 2018, incorporadas
por referência nos documentos da Oferta, ficando, ainda, ratificados os demais atos já
praticados pela Diretoria da Companhia, visando à realização da Oferta.
6.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: nada mais havendo a ser tratado, foi

oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram
encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após
reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. John Peter
Rodgerson – Presidente da Mesa. Joanna Camet Portella - Secretária da Mesa. Diretores
presentes: (a) John Peter Rodgerson; (b) Alexandre Wagner Malfitani; (c) Abhi Manoj
Shah; e (d) José Mario Caprioli dos Santos.

Certifico ser a presente transcrição fiel da Ata lavrada no livro próprio.
Barueri, 25 de junho de 2018

John Peter Rodgerson
Presidente

Joanna Camet Portella
Secretária
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