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FATO RELEVANTE
Liquidação da Oferta Pública Secundária de ADSs no Exterior por Hainan Airlines Co.,
Ltd.
A Azul S.A. (“Azul” ou “Companhia”) (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) comunica aos seus acionistas e
ao mercado em geral, em complemento aos fatos relevantes divulgados em 27 de junho de 2018,
que ocorreu, nesta data, a liquidação da oferta pública de distribuição secundária de 19.379.335
American Depositary Shares, representados por American Depositary Receipts (“ADSs” e “ADRs”,
respectivamente), equivalentes a 58.138.005 ações preferenciais de emissão da Companhia, de
titularidade da acionista Hainan Airlines Holding Co., Ltd (“Hainan”), realizada
exclusivamente no exterior (“Oferta Internacional”). No âmbito da Oferta Internacional, o
preço por ADS foi de US$ 16,15.
A Oferta Internacional representou a alienação da totalidade das ações emitidas pela Azul e
detidas pela Hainan, com exceção de uma ação remanescente após a formação das ADSs, da qual
a Hainan irá dispor após a conclusão da oferta. Dessa forma, a Hainan não tem mais o direito de
indicar membros para o Conselho de Administração da Companhia.
A Oferta Internacional foi registrada na Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos
da América, ao amparo do U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado. Por se tratar de uma
oferta pública internacional de distribuição exclusivamente secundária, não houve concessão de
qualquer tipo de preferência ou prioridade aos atuais acionistas da Companhia para aquisição das
ADSs, tampouco diluição dos atuais acionistas da Companhia.
Nenhum outro acionista da Azul vendeu ações ou ADSs na Oferta Internacional.
O Formulário de Referência da Companhia será atualizado, conforme o prazo disposto na
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 480, de 7 de dezembro de 2009,
conforme alterada.
Este Fato Relevante tem caráter meramente informativo e não deve, em nenhuma
circunstância, ser interpretado como recomendação de investimento, tampouco como
uma oferta para aquisição de quaisquer valores mobiliários da Companhia, incluindo os
ADSs.
A Oferta Internacional foi realizada exclusivamente no exterior e não é destinada a
investidores brasileiros ou domiciliados no Brasil e não será registrada (ou dispensada
de registro) na Comissão de Valores Mobiliários, nos termos da Lei 6.385/1976.
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