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Disclaimer

“O material a seguir é uma apresentação confidencial contendo informações gerais sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e suas
subsidiárias (conjuntamente denominadas, “GOL” ou “Companhia”) na data da apresentação. A informação vem apresentada em forma de
sumário e não tem a intenção de ser completa. Não se faz nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, com relação à, e
nenhuma confiança deverá ser depositada na, precisão, imparcialidade, ou integridade destas informações.
Esta apresentação confidencial pode conter algumas declarações e informações sobre eventos futuros relacionados à GOL as quais refletem as
atuais opiniões e/ou expectativas da Companhia e de sua Administração com relação ao seu desempenho, negócio e eventos futuros. As
declarações sobre eventos futuros incluem, sem limitação, quaisquer declarações que venham a prever, antecipar, indicar ou insinuar resultados,
desempenho ou realizações futuros, podendo conter palavras como “acredita,” “estima,” “antevê,” “espera,” “contempla,” “provavelmente
resultará,” ou quaisquer outras palavras ou frases de significado semelhante. Tais declarações estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e
suposições. Alertamos o leitor que uma série de importantes fatores podem fazer com que os resultados obtidos sejam materialmente diversos
dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nessa apresentação. Em nenhuma hipótese, a Companhia ou suas
afiliadas, administradores, diretores, agentes ou funcionários, deverão ser responsabilizados perante quaisquer terceiros (incluindo investidores)
por quaisquer decisões de investimento ou negócio ou ações tomadas com base nas informações e declarações contidas nesta apresentação ou
por quaisquer danos indiretos, especiais ou similares.
Esta apresentação não constitui uma oferta, ou convite, ou solicitação de uma oferta, à subscrição, ou venda, de quaisquer títulos ou valores
mobiliários. Nem tampouco esta apresentação ou qualquer parte dela servirá de base para quaisquer contratos ou compromissos de qualquer
natureza.
Os dados relacionados à posição de mercado e competitiva, incluindo dados estimativos e estatísticos, utilizados nesta apresentação foram
obtidos a partir de pesquisas internas, pesquisa de mercado, relatórios de consultores independentes, informações disponibilizadas ao público e
publicações de agências governamentais e da indústria em geral. Apesar de não termos motivos para acreditar que quaisquer destas informações
ou destes relatórios sejam imprecisos em qualquer aspecto relevante, não efetuamos uma verificação independente da posição competitiva,
participação de mercado, tamanho do mercado, crescimento do mercado ou de outros dados fornecidos por terceiros ou pela indústria ou outras
publicações. A Gol não faz quaisquer declarações quanto à precisão de tais informações.
Esta apresentação e seu conteúdo constituem propriedade exclusiva não podendo ser reproduzidas ou disseminadas no todo ou em parte sem a
prévia e expressa autorização da GOL”.
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O Acordo Vinculante (Binding Agreement)
Próximos Passos
06/Dec

07/Dec





Acordo Vinculante
(Binding Agreement)
Anúncio da Aliança

Detalhes do Acordo
 Oferta Privada*
 US$ 100 milhões em troca de ações
preferenciais da Companhia (“ADS”)
 Preço equivalente a R$ 22 por ação



Aprovação do Conselho de
Administração



Investimento de USD 100 Milhões em
Troca de Ações Preferenciais (ADS)

21/Dec



Emissão de ADS

22/Dec



Encerramento do Acordo com a Delta



Direitos de Subscrição dos
Minoritários*



Leilão de Ações Remanescentes
(sobras)



Final da Distribuição

21/Dec

21/Dec

1~31 Jan

ASD

ASD

 Período de 30 dias de oferta privada,
após aprovação do Conselho de
Adminsitração

*Será concedido direito de preferência para todos os acionistas da GOL, inclusive aos detentores de ADRs,
para subscrição do aumento de capital
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Pessoal, emprego e ambiente.
O maior centro de manutenção na América Latina não vai cuidar apenas de aeronaves.
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Aquisição de US$100 milhões do Capital
Preferencial da GOL pela Delta
 Fortalecimento das Sinergias Operacionais entre as Companhias
o Incremento de acordo de code-share ampliando opções de voo
 GOL utiliza seu código em serviços Delta entre Brasil, Estados Unidos e outros
 Delta utiliza seu código em voos GOL (Brasil, Caribe, América do Sul)
o Coordenação dos horários de voos

 Aumentar atratividade dos serviços conjuntos das empresas
 Facilitando conexões e movimentações de cargas e passageiros
 400 destinos em mais de 70 países servidos pela Delta e GOL
o Ações comerciais e promocionais conjuntas
o Transferência de 2 aeronaves do modelo B767 sobressalentes para Delta
 Transferência de arrendamento e peças sobressalentes
o Exploração de sinergias em serviços de atendimento, manutenção, salas VIP e apoio
logístico;

o Eleição de um representante da Delta para o Conselho de Administração da GOL desde
que a Delta possua aos menos 50% das ADSs adquiridas no investimento
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Benefícios Estratégicos do Investimento
Acordo comercial com Delta fortalece a posição estratégica da GOL
Destinos Atendidos pela Delta

América do Norte e
América do Sul

Asia

Africa

Europa

A Delta é a maior companhia aérea do mundo em termos de
passageiros-quilometro transportados e com mais rotas internacionais
entre as empresas norte-americanas.

Fonte: Website Delta Airlines
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Perguntas e Respostas
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GOL Relação com Investidores
+55 11 2128-4700
ri@golnaweb.com.br
www.voegol.com.br/ir

Obrigado
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