United Airlines aumenta participação econômica na Azul para 8%
Maior participação é resultado da conclusão de uma transação privada de ações preferenciais
com a Hainan Airlines
São Paulo, 27 de abril de 2018 – A Azul anuncia hoje que um de seus atuais acionistas, a
companhia aérea americana United Airlines, concluiu uma transação privada de ações
preferenciais com a Hainan Airlines, aumentando sua participação econômica na Azul de 3,7%
para 8%.
"Estamos muito entusiasmados com o anúncio de hoje, que é reflexo de nossa constante busca
por novas maneiras de conectar nossos Clientes na América do Sul e pela grande parceria com
a Azul”, diz Andrew Levy, vice-presidente e CFO da United Airlines. “Após nosso investimento
inicial em 2015, o número de clientes conectando com as duas empresas nunca esteve tão alto,
beneficiando significativamente quem viaja entre os EUA e o Brasil. A forte rede da Azul no país,
além de seu modelo de negócios exclusivo e o excepcional atendimento, nos dão muitas
oportunidades na América do Sul nos próximos anos”, conclui Levy.
"Hoje damos mais um importante passo em nossa parceria com a United Airlines”, afirma John
Rodgerson, presidente da Azul. “Nossos Clientes estão se beneficiando com as malhas aéreas
das duas companhias, que se estendem por toda América do Norte com a United e no Brasil
com a Azul. Esse investimento reforça nossa estratégia, nosso plano de negócios, nossas
oportunidades de crescimento e nossos 11.000 tripulantes, que cuidam de nossos clientes todos
os dias”, completa Rodgerson.
A Azul e a United hoje conectam clientes por meio dos aeroportos de Guarulhos - São Paulo
(GRU), Fort Lauderdale - Flórida (FLL) e Orlando - Flórida (MCO). No Brasil, os Clientes em
conexão têm acesso à maior rede doméstica do país, atendendo a mais de 100 cidades,
aproveitando os premiados produtos e serviços da Azul. Nos Estados Unidos, os Clientes têm
acesso à rede global da United. Além da conectividade inigualável, os Clientes da Azul e da
United podem ganhar milhas por meio de seus programas de fidelidade, além de usufruir de
benefícios como embarque prioritário, acesso ao longe VIP e bagagem prioritária ao voar com
as duas companhias aéreas.
Sobre a United
A United Airlines e a United Express operam aproximadamente 4.600 voos por dia para 354 aeroportos nos
cinco continentes. Em 2017, a United e a United Express operaram mais de 1,6 milhão de voos
transportando mais de 148 milhões de clientes. A United tem orgulho de ter a rede de rotas mais abrangente
do mundo, incluindo centros continentais dos EUA como Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, Newark
/ Nova York, São Francisco e Washington. A companhia detém 750 aeronaves em sua linha principal e, as
operadoras United Express, operam mais 545 aeronaves regionais. A companhia aérea é membro fundador
da Star Alliance, que presta serviços a 191 países por meio de 28 companhias aéreas associadas. Para
mais informações, visite united.com, siga @United no Twitter ou conecte-se no Facebook. As ações
ordinárias da controladora da United, United Continental Holdings, Inc., são negociadas na NYSE sob o
símbolo "UAL".
Sobre a Azul
A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) é a maior companhia aérea do Brasil em números de cidades
atendidas, com 739 voos diários e 106 destinos. Com uma frota operacional de 120 aeronaves e mais de
10.000 funcionários, a Companhia possui 206 rotas em março de 2018. Neste ano, a Azul conquistou o
prêmio de melhor companhia aérea da América Latina pelo TripAdvisor Travelers' Choice e em 2017, foi
eleita a melhor companhia aérea low-cost da América do Sul pelo sétimo ano consecutivo pela Skytrax. A
Azul também foi a companhia aérea mais pontual do Brasil e a companhia low-cost mais pontual nas
américas no ano passado, de acordo com o ranking mundial da OAG. Para mais informações, visite
www.voeazul.com.br/ri.
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