Azul anuncia sua entrada no Ibovespa
São Paulo, 6 de maio de 2019 – Azul S.A., “Azul”, (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do
Brasil em número de voos e cidades atendidas, anuncia hoje sua entrada no índice Ibovespa.
“É muito gratificante fazer parte de um seleto grupo de empresas que compõem o Ibovespa. Desde o nosso
IPO em abril de 2017, temos acompanhado um aumento significativo na liquidez e no preço de nossas ações.
Nos últimos três meses, nosso volume médio diário foi de aproximadamente US$ 38,0 milhões, sendo US$
21,0 milhões de ações preferenciais negociadas no Brasil e US$ 17,0 milhões de ADRs negociadas nos EUA”,
disse Alex Malfitani, CFO da Azul.
O Ibovespa é o principal indicador de desempenho do mercado de ações brasileiro e é composto por empresas
que representam em média 80% do volume médio diário negociado em um período de doze meses anteriores
à formação da carteira. O índice atualmente é composto por 63 empresas e a Azul ocupa a 37ª posição na
lista.

Sobre a Azul
A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) é a maior companhia aérea do Brasil em número de voos e cidades
atendidas, com 820 voos diários e 113 destinos. Com uma frota operacional de 125 aeronaves e mais de 11.000
funcionários, a Companhia possui 223 rotas em 31 de março de 2019. Em 2019, a Azul conquistou o prêmio
de melhor companhia aérea da América Latina pelo TripAdvisor Travelers' Choice e em 2018, foi eleita a melhor
companhia aérea pela Kayak Flight Hacker Guide, e também foi classificada como a melhor companhia aérea
regional da América do Sul pelo oitavo ano consecutivo pela Skytrax. A Azul também foi a companhia aérea
mais pontual do Brasil o ranking mundial da FlightStats. Para mais informações, visite www.voeazul.com.br/ri.
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