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Azul atualiza o mercado sobre parceria com a Lilium
São Paulo, 22 de outubro de 2021 – Azul S.A., “Azul”, (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea
do Brasil em número de voos e cidades atendidas, atualiza o mercado sobre seus planos de parceria
estratégica com a Lilium GmbH (“Lilium”), subsidiária integral da Lilium N.V. para construir uma malha exclusiva
com aeronaves “eVTOL” no Brasil.
Como parte dessa colaboração comercial estratégica entre as Companhias e todas as conquistas até o
momento, a Companhia anuncia a celebração, nesta data, do Warrant Agreement que prevê a entrega de
bônus de subscrição representando o direito de compra de 1.800.000 ações ordinárias “Classe A” de emissão
da Lilium N.V. pela Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. - subsidiária operacional da Companhia, ao preço de €
0,12 por ação, exercíveis até 22 de outubro de 2026. Dessa forma, a Azul poderá se tornar acionista indireta
da Lilium N.V., mediante exercício do bônus de subscrição e conversão em ações do capital da Lilium N.V..
Sujeito à execução de acordos definitivos, outras garantias podem ser concedidas à Azul.
Azul e Lilium também estabeleceram exclusividade entre si com relação aos trabalhos para estruturação da
operação e oferta de produtos ou serviços eVTOL no Brasil, até o início da execução e entrega de contratos
definitivos ou até o vencimento do termo de compromisso celebrado.
Os termos atualmente contemplados no âmbito da parceria poderão ser ajustados ou alterados, inclusive
materialmente, conforme a evolução das negociações entre as partes. No mesmo sentido, a operação
envolvendo aeronaves eVTOL no Brasil está sujeita à obtenção das certificações e aprovações das autoridades
regulatórias.
O esforço em implementar operações com aeronaves eVTOL, 100% elétricas e com emissão zero de carbono,
faz parte da estratégia de inovação da Azul e de manutenção de um modelo de negócio cada vez mais
sustentável, alinhado aos compromissos ESG e às melhores práticas de mercado.
A Azul manterá o mercado atualizado sobre quaisquer novidades.

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,
tendo mais de 750 voos diários, para mais de 130 destinos. Com uma frota operacional de aproximadamente 160 aeronaves
e mais de 12.000 funcionários, a Azul possui mais de 200 rotas. Em 2020, a Azul conquistou o prêmio de melhor companhia
aérea do mundo pelo TripAdvisor Travelers' Choice, sendo a única empresa brasileira a receber este reconhecimento. Para
mais informações, visite www.voeazul.com.br/ri.
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