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COMUNICADO AO MERCADO
Alienação de Participação Acionária Relevante
A Azul S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 12 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº
358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“ICVM 358”), comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral que recebeu, em 2 de julho de 2018, correspondência da Hainan Airlines Holding Co.,
Ltd., acerca da alienação de participação acionária relevante na Companhia.
A íntegra da correspondência recebida encontra-se anexa ao presente comunicado e ela traz as seguintes
informações:

(i)

Hainan Airlines Holding Co., Ltd, sociedade organizada e existente de acordo com as leis da
República Popular da China, com sede na cidade de Haikou, província de Hainan, em HNA Plaza,
7, Guoxing Avenue, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
("CNPJ/MF") sob no 24.016.508/0001-46 ("Hainan"), representada por seus procuradores,
comunicou, nos termos do Artigo 12 da ICVM 358, que reduziu a uma ação preferencial sua
participação acionária no capital social da Companhia, dispondo de 17,83% das ações
preferenciais ou 4,63% do capital social da Companhia em 29/06/2018;

(ii)

Nessa operação, a Hainan alienou na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE) 19.379.335 de
American Depositary Shares (ADS), lastreados em 58.138.005 de ações preferenciais de emissão
da Companhia. Em consequência, a participação da Hainan passou de 17,83% para 0% das
ações preferenciais e de 4,63% para 0% da capital social total da Companhia;

(iii)

A Hainan informou que pretende dispor da sua única ação preferencial da Companhia;

(iv)

Considerando que (exceto por esta ação, que será alienada) a Hainan não detém mais ações de
emissão da Companhia, a Hainan não é mais parte do Acordo de Acionistas celebrado em 1º de
setembro de 2017 entre Trip Participações S.A., Trip Investimentos Ltda., Rio Novo Locações
Ltda., Calfinco Inc. e David Gary Neeleman. Consequentemente, a Hainan não tem mais o direito
de indicar membros para o Conselho de Administração da Comanhia; e

(v)

Em razão disso, os Srs. Stewart Gordon Smith e Neng Li, representantes da Hainan no Conselho
de Administração da Companhia, renunciaram aos seus cargos no dia 27 de junho de 2018.
Barueri, 3 de julho de 2018.
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