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 26 de abril de 2019
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
26 de abril de 2019, 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, 26 de abril de 2019.
Alexandre Wagner Malfitani
Diretor Vice Presidente Financeiro e de Relações com Investidores

Descrição das Deliberações em Assembleia Geral Ordinária (“AGO”)
(1) Tomada das contas dos administradores da Companhia, exame,
discussão e votação do relatório da administração e as demonstrações
financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores externos
independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2018

(2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018, conforme previsto na Proposta
da Administração
(3) Aprovar a proposta da administração de definição do número de 11
(onze) membros ou, havendo pedido de eleição em separado, de 12 (doze)
membros, que comporão o Conselho de Administração da Companhia,
com prazo de mandato que se encerrará na data de realização da
assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia votarem
acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado
em 31 de dezembro de 2020
(4) Indicação de todos os nomes que compõe a chapa para o Conselho de
Administração - Chapa proposta pela administração da Companhia.

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

N/A

Rejeições

0

N/A

Abstenções

0

N/A

Aprovações

928.965.058

N/A

Rejeições

0

N/A

(5) Caso um dos candidatos que compõe a chapa escolhida deixe de
integrá-la, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo
conferidos à chapa escolhida?

(6) Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos
correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais
igualitários pelos membros da chapa que você escolheu?

(7) Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para
indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída?

Abstenções

0

N/A

Sim

0

N/A

Não

0

N/A

Abstenções

928.965.058

N/A

Sim

0

N/A

Não

0

N/A

Abstenções

928.965.058

N/A

0

N/A

0

N/A

0

N/A

0

N/A

0

N/A

0

N/A

0

N/A

David Gary
Neeleman
Sergio Eraldo
de Salles Pinto
Carolyn Luther
Trabuco
Decio Luiz
Chieppe
Renan Chieppe
José Mario
Caprioli dos
Santos
Gelson
Pizzirani

Henri
Courpron
Michael Paul
Lazarus

(8) Deseja solicitar a eleição em separado de membro do Conselho de
Administração, nos termos do artigo 141, § 4º, II, da Lei nº 6.404/76?

(9) Deseja requerer a adoção do procedimento de voto múltiplo para
eleição do Conselho de Administração, nos termos do artigo 141 da Lei nº
6.404/76?

(10) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia
a ser paga no exercício social de 2019, conforme previsto na Proposta da
Administração

(11) Deseja solicitar a instalação do Conselho Fiscal, nos termos do artigo
161 da Lei nº 6.404/76?

0

N/A

0

N/A

John Ray Gebo

0

N/A

Gilberto de
Almeida
Peralta

0

N/A

Sim

0

6.371.710

Não

0

5.676.249

Abstenções

928.965.058

57.846.250

Sim

0

N/A

Não

0

N/A

Abstenções

928.965.058

N/A

Aprovações

928.965.058

117.489.654

Rejeições

0

34.726.312

Abstenções

0

9.282.073

Sim

0

20.896.728

Não

0

4.935.245

(12) Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral, as
instruções de voto constantes nesse boletim podem ser consideradas
também para a realização da Assembleia em segunda convocação?

Abstenções

928.965.058

44.062.236

Sim

0

23.307.749

Não

0

5.135.429

Abstenções

928.965.058

2.034.322

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

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

VOTO

(1) Alterar o Plano de Outorga de Ações Restritas da Azul S.A., aprovado em
Assembleia Geral realizada em 30 de junho de 2014, conforme alterado
(“Plano de RSU”), com o objetivo de estabelecer a quantidade de ações
restritas que podem ser objeto de outorga anualmente nos termos do Plano
de RSU.

Aprovações

928.965.058

N/A

Rejeições

0

N/A

Abstenções

0

N/A

Aprovações

928.965.058

N/A

Rejeições

0

N/A

Abstenções

0

N/A

Aprovações

928.965.058

N/A

Rejeições

0

N/A

Abstenções

0

N/A

Sim

0

N/A

Não

0

N/A

Abstenções

928.965.058

N/A

(2) Alterar o Estatuto Social da Companhia para modificar a redação (i) 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 30 de outubro de 2018 e 10 de
janeiro de 2019; e (ii) do item XVII do artigo 19, de forma a fazer referência à
Política de Partes Relacionadas da Companhia, cujas regras deverão ser
utilizadas como base para a aprovação de transações entre partes
relacionadas pelo Conselho de Administração
(3) Aprovar a consolidação do Estatuto Social para refletir as alterações no
Estatuto Social aprovadas

(4) Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral, as instruções
de voto constantes nesse boletim podem ser consideradas também para a
realização da Assembleia em segunda convocação?

