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AVISO AOS ACIONISTAS 
 
 

COMUNICADO SOBRE AUMENTO DE CAPITAL DECORRENTE DE PLANO DE OPÇÃO DE 
COMPRA DE AÇÕES DE EMISSÃO DA AZUL S.A., APROVADO PELO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO EM 11 DE MAIO DE 2020 
 
Em cumprimento ao artigo 30, XXXII, da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, 
conforme alterada (“Instrução CVM 480”), a Azul S.A. (“Companhia”) vem prestar as 
informações requeridas no Anexo 30-XXXII da referida instrução em relação ao aumento de 
capital aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião de 11 de maio de 
2020, em decorrência do exercício, por determinados beneficiários, de suas respectivas opções 
de  compra no âmbito dos Planos de Opção da Companhia, conforme segue: 
 
Data da Assembleia Geral de Acionistas em que os Planos de Opção foram aprovados 
 
Em 11 de dezembro de 2009, a Assembleia Geral de Acionistas da Companhia aprovou o Plano 
de Outorga de Opção de Compra de Ações, conforme alterado em 1º de julho de 2013 
(“Primeiro Plano”). 
 
Em 30 de junho de 2014, a Assembleia Geral de Acionistas da Companhia aprovou o Segundo 
Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações, conforme alterado em 03 de outubro de 
2017 (“Segundo Plano”). 
 
Em 10 de março de 2017, a Assembleia Geral de Acionistas da Companhia aprovou o Terceiro 
Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia (“Terceiro Plano” e, em 
conjunto com o Primeiro Plano e o Segundo Plano, “Planos de Opção”).   
 
Valor do aumento de capital e do novo capital social 
 
O capital social foi aumentado no montante de R$1.859.954,51 (um milhão oitocentos e 
cinquenta e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos). 
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Consequentemente, o capital social da Companhia passará de 2.243.215.014,40 (dois bilhões, 
duzentos e quarenta e três milhões, duzentos e quinze mil e quatorze reais e quarenta 
centavos) para R$ 2.245.074.968,91 (dois bilhões, duzentos e quarenta e cinco milhões, 
setenta e quatro mil e novecentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos). 
 
Quantidade de ações emitidas de cada espécie e classe 
 
Foram emitidas 135.351 (cento e trinta e cinco mil trezentas e cinquenta e uma) ações 
preferenciais, as quais participarão em igualdade de condições de todos os benefícios, 
inclusive dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser distribuídos pela 
Companhia.  
 
Preço de emissão das novas ações 
 
As novas ações preferenciais foram emitidas conforme os preços abaixo: 
 
Primeiro Plano: 
 
(i) 5.400 (cinco mil e quatrocentas) ações preferenciais foram emitidas ao preço de emissão de 
R$3,42 (três reais e quarenta e dois centavos) por ação, fixado de acordo com o Primeiro 
Programa do Primeiro Plano; e 
 
(ii) 3.500 (três mil e quinhentas) ações preferenciais foram emitidas ao preço de emissão de 
R$6,44 (seis reais e quarenta e quatro centavos) por ação, fixado de acordo com o Segundo e 
Terceiro Programas do Primeiro Plano. 
 
Segundo Plano: 
 
(i) 75.000 (setenta e cinco mil) ações preferenciais foram emitidas ao preço de emissão de 
R$15,16 (quinze reais e dezesseis centavos) por ação, fixado de acordo com o Segundo Plano;  
 
(ii) 3.712 (três mil, setecentos e doze) ações preferenciais, ao preço de emissão de R$19,37 
(dezenove reais e trinta e sete centavos) por ação, fixado de acordo com o Segundo Plano; 
 
(iii) 4.136 (quatro mil, cento e trinta e seis) ações preferenciais, ao preço de emissão de 
R$22,57 (vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos) por ação, fixado de acordo com o 
Segundo Plano; 
 
Terceiro Plano 
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(i) 43.603 (quarenta e três mil, seiscentas e três) ações preferenciais, ao preço de emissão de 
R$ 11,85 (onze reais e oitenta e cinco centavos) por ação, fixado de acordo com o Terceiro 
Plano; 
 
Cotação de cada uma das espécies e classes de ações do emissor nos mercados em que são 
negociadas 
 
Ações preferenciais1 
 
a) cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos: 
 
 20172 2018 2019 
Mínima R$ 21,00 R$ 20,43 R$ 31,70 
Média R$ 26,29 R$ 28,94 R$ 44,58 
Máxima R$ 30,40 R$ 38,69 R$ 58,28 
 
b) cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos: 
 
  2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 
Mínima 21,33 20,43 22,92 34,72 31,70 42,09 47,91 10,35 
Média 29,83 23,25 31,10 37,75 37,90 49,52 52,82 46,14 
Máxima 38,69 25,76 36,00 42,22 45,40 55,47 58,28 62,41 
 
c) cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses: 

 Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro 
 

Março 
 

Abril 
Mínima 48,13 52,94 55,00 44,44 10,35 13,99 
Média 51,74 55,79 58,98 56,41 24,89 15,85 
Máxima 54,67 58,28 62,41 61,27 45,19 17,40 
 
d) cotação média nos últimos 90 (noventa) dias: R$ 35,05. 
 
Percentual de diluição potencial resultante da emissão 
 
O percentual de diluição decorrente do aumento de capital foi de 0,0396%3. 

                                                           

1 Apenas as ações preferenciais de emissão da Companhia (AZUL4) são negociadas em bolsa de valores. 
2 A partir de 11/04/2017, data do primeiro dia de negociação das ações preferenciais da Companhia em bolsa de valores. 
3 Percentual de diluição calculado assumindo a conversão hipotética de todas as ações ordinárias em ações preferenciais, na 
proporção de 75:1. 
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