AVIANCA DÁ IMPORTANTE PASSO EM PROCESSO DE REORGANIZAÇÃO


Corte norte americana aprova petições da Companhia em audiência de “primeiro dia”, fortalecendo
operações atuais e garantindo o pagamento de funcionários, agências e fornecedores.



Passageiros e clientes de carga poderão seguir contando com a Avianca como sempre fizeram.



A próxima audiência judicial está inicialmente marcada para o dia 11 de junho de 2020, quando a Avianca
espera obter aprovações finais de todas suas petições pendentes.

BOGOTÁ, Colômbia, 12 de maio de 2020 – A Avianca Holdings S.A. (NYSE: AVH) (a “Companhia” ou “Avianca”)
anunciou hoje a aprovação provisional ou final por parte da Corte de Falências Americana do Distrito Sul de Nova
Iorque de todas as petições voluntárias de reestruturação protocoladas no dia 10 de maio de 2020. Juntas, as
aprovações concedidas pelo Tribunal ajudarão a garantir que a Avianca mantenha suas operações diárias durante
o processo de reorganização.
“Estamos muito satisfeitos com a rápida aprovação pela Corte dos movimentos de ‘primeiro dia’ relacionados aos
nossos funcionários, clientes, parceiros de agências de viagens e fornecedores, entre outros,” disse Anko van der
Werff, CEO e Presidente de Avianca Holdings. “Para a Avianca, este é um passo positivo e importante na nossa
reorganização, e o primeiro de muitos que vamos dar para continuar voando.”
"Entendemos que as primeiras notícias sobre nossa petição voluntária ao Capítulo 11 podem ter gerado certa
confusão. Porém, quero deixar claro que o nosso objetivo é proteger a continuidade de nossos negócios honrando
nossa história, uma história na qual todos os nossos parceiros, clientes, fornecedores e aliados, em todos os
territórios onde atuamos, depositaram sua confiança".
"Continuaremos nossas discussões com os respectivos governos e estamos confiantes de que, sob o Capítulo 11 e
com o apoio de nossos parceiros comerciais - a quem agradecemos imensamente pelo apoio incondicional poderemos alcançar um resultado bem-sucedido que nos fortalecerá para continuar prestando nosso serviço
essencial de transporte aéreo na Colômbia e na América Latina", acrescentou Van der Werff.
Entre outras coisas, a Avianca obteve aprovações para:






Cumprir compromissos laborais firmados antes da protocolização da petição (incluindo determinados
salários, benefícios ou outros tipos de remuneração), bem como manter o esquema de remuneração de
seus funcionários seguindo suas práticas normais, de acordo com a proteção solicitada no Capítulo 11;
Manter seus programas de clientes ao longo deste processo. Passageiros poderão continuar organizando
viagens e voando com a Avianca da mesma forma que sempre fizeram. Além disso, continuarão
acumulando milhas cada vez que voarem com a Companhia, podendo resgatar milhas acumuladas através
do site LifeMiles™ para comprar passagens com a Avianca durante este processo; e
Honrar diversas obrigações devidas a alguns de seus parceiros e fornecedores de agências de viagens de
antes do dia 10 de maio de 2020. A Companhia também continuará pagando fornecedores e parceiros de
agências de viagem, de acordo com suas práticas normais, por bens e serviços fornecidos em ou após o
dia 10 de maio de 2020.

O sucesso da audiência do “primeiro dia” da Avianca marca uma grande conquista no pedido de proteção do
Capítulo 11, que permitirá tanto a emissão de diversos pagamentos críticos quanto a manutenção da continuidade
operacional durante o processo de reorganização. Com o alívio concedido pela audiência, a Companhia poderá
manter suas relações comerciais produtivas com todas suas partes interessadas. Vale ressaltar que a próxima
audiência judicial está marcada para o dia 11 de junho de 2020, quando a Avianca espera obter a aprovação final
de todas suas petições aprovadas de forma provisional.

Discussões Governamentais em Curso
Conforme anunciado anteriormente, a Avianca – como muitas outras companhias aéreas ao redor do mundo,
incluindo nos Estados Unidos, União Europeia e Ásia, bem como na América Latina - está buscando apoio
financeiro dos governos dos países onde presta serviços essenciais. A Companhia continua engajada em discussões
com o governo da Colômbia, bem como com os governos de seus outros mercados-chave, para encontrar
estruturas de financiamento que forneçam liquidez adicional crítica para apoiar a Companhia durante o processo
do Capítulo 11 e desempenhar um papel vital para garantir que a Companhia saia de sua reorganização
supervisionada pelos tribunais como uma companhia aérea altamente competitiva e bem-sucedida nas Américas.
Enquanto essas discussões estão em andamento, a Avianca pretende utilizar sua liquidez, juntamente com os
fundos gerados a partir de suas operações em andamento (como o transporte de cargas), para apoiar a Companhia
durante o processo de reorganização.
Mais Informações
Mais informações para clientes e stakeholders, além de outras informações sobre as petições da Avianca, estão
disponíveis também na página da reorganização da Avianca: aviancawillkeeponflying.com. Documentos legais e
outros relacionados ao processo de Capítulo 11 nos EUA estão disponíveis no site administrado pelos assessores
legais da Avianca, Kurtzman Carson Consultants: www.kccllc.net/avianca. Informação adicional também pode ser
obtida nos números (866) 967-1780 (EUA/Canada) ou +1 (310) 751-2680 (Internacional), ou por e-mail no link
www.kccllc.net/avianca/inquiry.

Sobre a Avianca Holdings S.A. (NYSE: AVH) (BVC: PFAVH)
Avianca é a marca registrada que agrupa as companhias aéreas de transporte de passageiros e carga agrupadas na
Avianca Holdings S.A. Voa há 100 anos sem interrupção. Com uma frota de 171 aeronaves, oferece uma rede de
rotas composta por 76 destinos em 27 países das Américas e Europa. Com seus mais de 21.000 funcionários, a
Holding teve uma receita de US$4,6 bilhões em 2019 e transportou 30,5 milhões de passageiros. Em 22 de
fevereiro de 2019, a Avianca apresentou seu plano de transformação corporativa composto por quatro pilares: 1)
melhorar os indicadores operacionais 2) ajustes do plano de frota. 3) otimização da rentabilidade operacional. 4)
desinvestimento de ativos não estratégicos. Em 24 de maio, o controle da empresa foi assumido pela Kingsland
Holding Limited como um terceiro independente da United Airlines.
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