GOL anuncia reajuste do preço de
transferência de passagens e milhas
para o Programa de Relacionamento
São Paulo, 14 de dezembro de 2015 - A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (BM&FBOVESPA: GOLL4 e
N YSE: GOL), (S&P: B- , Fitch: B- , Moody’s : B3), a maior Companhia aérea de baixo custo e melhor tarifa
da América Latina, comunica aos seus acionistas e ao mercado que o reajuste do preço das
passagens foi calculado conforme previsto no Contrato de Compra e Venda de Milhas e Passagens
Aéreas (“Contrato”), firmado em 28 de dezembro de 2012, entre (i) GOL Linhas Aéreas Inteligentes
S.A. (“Companhia”), acionista controladora da Smiles S.A. (“Smiles”) e da VRG Linhas Aéreas S.A.
(“VRG”); (ii) VRG, fornecedora, cliente e controlada da Companhia; e (iii) Smiles, controlada da
Companhia.
O reajuste do preço das passagens padrão e das milhas vendidas à VRG foi calculado representando,
em média, um aumento de 3,0% e 3,2%, respectivamente, com base na composição dos bilhetes
aéreos emitidos no último período de vigência.
Os executivos da Companhia, da VRG e da Smiles acompanharam a elaboração do referido cálculo
com metodologia estipulada nos termos iniciais do Contrato, seguido de revisão por consultoria
técnica especializada. A Administração da Companhia acredita que tais procedimentos foram
suficientes e adequados para garantir a comutatividade da operação e o cumprimento adequado do
Contrato.
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So b re a GOL Linhas Aé re as Inte lig e nte s S.A.
A GOL Linhas Aér eas Inteligentes, a maior companhia aér ea de baixo custo e melhor tar ifa da Amér ica Latina, oper a cer ca de 900 voos diár ios
par a 73 destinos, sendo 17 inter nacionais na Amér ica do Sul, Car ibe e Estados Unidos, utilizando uma fr ota jovem e moder n a de aer onaves
Boeing 737-700 e 737-800 Next Gener ation, as mais segur as, eficientes e econômicas da classe. O pr ogr ama de r elacionamento SMILES per mite
que seus par ticipantes acumulem milhas e r esgatem bilhetes para mais de 700 localidades em todo o mundo , por meio de voos r ealizados por
par ceir as aér eas. A companhia possui também o ser viço logístico Gollog, que capta e distr ibui car gas e encomendas em mais 3.5 00 municípios
br asileir os e onze inter nacionais. Com seu por tfólio de pr odutos e ser viços inovado r es, a GOL Linhas Aér eas Inteligentes ofer ece a melhor
r elação custo-benefício do mer cado .
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