358
Código CVM: 01956-9
FORMULÁRIO CONSOLIDADO
Negociação de Valores Mobiliários pela própria companhia, suas controladas e coligadas – Art. 11, §5º, I
– Instrução CVM nº 358/2002
Entre 01.01.2019 e 31.01.2019:
(X) ocorreram somente as seguintes operações com valores mobiliários e derivativos, de acordo com o
artigo 11 da Instrução CVM nº 358/2002.
( ) não foram realizadas operações com valores mobiliários e derivativos, de acordo com o artigo 11 da
Instrução CVM nº 358/2002, sendo que possuo as seguintes posições dos valores mobiliários e derivativos.
Denominação da Companhia: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
( ) Conselho de
( ) Conselho Fiscal e
(X) Acionista
( ) Diretoria
Administração
Comitês Estatutários
Controlador
Saldo Inicial
% de participação de
% de participação econômica
Características
ações
Quantidade
Mesma Espécie
Mesma Espécie
dos Títulos
Total
Total
/ Classe
/ Classe
Ordinárias
2.863.682.675
99,99%
23,38%
99,99%
91,44%

Grupo e Pessoas
Ligadas
Valor
Mobiliário/
Derivativo
Ações
Ações

Preferenciais

132.948.716

49,60%

38,00%

49,60%

4,25%

Movimentações no Mês – discriminar cada operação de compra ou venda ocorrida no mês (dia, quantidade,
preço e volume).
Valor
Características
Volume
Intermediário
Operação
Dia
Quantidade
Preço (R$)
Mobiliário/
dos Títulos
(R$)
Derivativo

Ações

Preferenciais

Cisão parcial
do FIP Volluto
com
incorporação
no FIA Mobi
de parte dos
ativos do FIP
Volluto

07/01/2019

88.757.734

N/A

N/A

Saldo Final
Valor
Mobiliário/

Características

Derivativo

dos Títulos

Ações

Ordinárias

Ações

Preferenciais

% de participação econômica
Quantidade

2.863.682.675

Mesma Espécie/
Classe
99,99%

132.948.716

49,59%

% de participação de
ações

23,38%

Mesma Espécie
/ Classe
99,99%

91,44%

37,99%

49,59%

4,25%

Total

Total

* Os percentuais indicados na coluna referente ao “percentual de participação econômica” no presente formulário correspondem à
participação econômica dos membros que compõem cada órgão da Companhia, que não foi alterada em virtude do desdobramento de
ações ordinárias da Companhia, aprovado em AGE realizada dia 23.03.2015. De acordo com o Estatuto Social da Companhia e para
todos os fins da Lei das S.A., será considerado este percentual e não o percentual correspondente à participação em número de ações.
Os percentuais indicados na coluna referente ao “percentual de participação de ações” correspondem a atual participação acionária
dos membros que compõem órgão em relação ao total de ações da Companhia, considerando o desdobramento de ações ordinárias
aprovado em AGE ocorrida em 23.03.2015.
**As informações referentes aos valores mobiliários negociados e detidos pelos acionistas controladores, que também sejam
administradores, constam no grupo de controle.

*** alteração da participação decorre do fato de novas ações de emissão da Companhia terem sido emitidas em virtude de beneficiários
do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia terem exercido as opções a que tinham direito. A homologação do aumento de
capital em virtude deste exercício de opções será aprovada na próxima Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

Grupo e
Pessoas
Ligadas
Valor
Mobiliário
/
Derivativo
Ações

( ) Conselho de
Administração

Denominação da Controlada: SMILES S.A.
( ) Diretoria
( ) Conselho
(x) Acionista
( ) Acionista
Fiscal e Comitês
Controlador
Estatutários
Saldo Inicial
% de participação
Características
Quantidade Mesma Espécie/
dos Títulos
Total
Classe
Ordinárias

65.316.525

52,67%

52,67%

Movimentações no Mês – discriminar cada operação de compra ou venda ocorrida no mês (dia,
quantidade, preço e volume)
Valor
Mobiliário Características
Quantidade
Intermediário Operação
Dia
Preço (R$)
Volume (R$)
/
dos Títulos
Derivativo
Saldo Final
Valor
Mobiliário
/
Derivativo
Ações

% de participação
Características
dos Títulos

Quantidade

Mesma Espécie/
Classe

Total

Ordinárias

65.316.525

52,67%

52,67%

358
Código CVM: 01956-9
FORMULÁRIO CONSOLIDADO
Negociação de Valores Mobiliários pela própria companhia, suas controladas e coligadas – Art. 11, §5º, I – Instrução
CVM nº 358/2002
Entre 01.01.2019 e 31.01.2019:
( ) ocorreram somente as seguintes operações com valores mobiliários e derivativos, de acordo com o artigo 11 da
Instrução CVM nº 358/2002.
(x) não foram realizadas operações com valores mobiliários e derivativos, de acordo com o artigo 11 da Instrução CVM
nº 358/2002, sendo que possuo as seguintes posições dos valores mobiliários e derivativos.
Denominação da Companhia: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
Grupo e Pessoas
Ligadas

(X) Conselho de
Administração

( ) Diretoria

( ) Conselho Fiscal e
Comitês Estatutários

( ) Acionista
Controlador

Saldo Inicial
Valor
Mobiliário/

Características

Derivativo

dos Títulos

% de participação econômica

% de participação de ações

Quantidade
Mesma Espécie/

Mesma Espécie/

Total

Classe

Classe

Ações

Ordinárias

35

Inferior a 0,01%

Inferior a 0,01%

Inferior a 0,01%

Ações

Preferenciais

0

0%

0%

0%

Total
Inferior a
0,01%
0%

Movimentações no Mês – discriminar cada operação de compra ou venda ocorrida no mês (dia, quantidade, preço e
volume).

Valor Mobiliário

Características

Intermediário

Operação

Dia

Quantidade

Preço

Volume (R$)

Saldo Final
Valor
Mobiliário/

Características

Derivativo

dos Títulos

% de participação econômica

% de participação de ações

Quantidade
Mesma Espécie/
Classe

Total

Mesma Espécie/
Classe

Ações

Ordinárias

35

Inferior a 0,01%

Inferior a 0,01%

Inferior a 0,01%

Ações

Preferenciais

0

0%

0%

0%

Total
Inferior a
0,01%
0%

* Os percentuais indicados na coluna referente ao “percentual de participação econômica” no presente formulário correspondem à participação
econômica dos membros que compõem cada órgão da Companhia, que não foi alterada em virtude do desdobramento de ações ordinárias da
Companhia, aprovado em AGE realizada dia 23.03.2015. De acordo com o Estatuto Social da Companhia e para todos os fins da Lei das S.A., será
considerado este percentual e não o percentual correspondente a participação em número de ações. Os percentuais indicados na coluna referente ao
“percentual de participação de ações” correspondem a atual participação acionária dos membros que compõem órgão em relação ao total de ações da
Companhia, considerando o desdobramento de ações ordinárias aprovado em AGE ocorrida em 23.03.2015.
**As informações referentes aos valores mobiliários negociados e detidos pelos acionistas controladores, que também sejam administradores, constam
no grupo de controle.

FORMULÁRIO CONSOLIDADO
Negociação de Valores Mobiliários pela própria companhia, suas controladas e coligadas – Art. 11, §5º, I – Instrução CVM nº
358/2002
Entre 01.01.2019 e 31.01.2019:
( ) ocorreram somente as seguintes operações com valores mobiliários e derivativos, de acordo com o artigo 11 da Instrução CVM nº
358/2002.
(X ) não foram realizadas operações com valores mobiliários e derivativos, de acordo com o artigo 11 da Instrução CVM nº 358/2002,
sendo que possuo as seguintes posições dos valores mobiliários e derivativos.
Denominação da Companhia: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
Grupo e Pessoas Ligadas

( ) Conselho de
Administração

(X) Diretoria

( ) Conselho Fiscal e
Comitês Estatutários

( ) Acionista Controlador

Saldo Inicial
Valor
Mobiliário/

Características

Derivativo

dos Títulos

% de participação econômica

% de participação de ações

Quantidade
Mesma Espécie/

Total

Classe

Mesma Espécie/
Classe

Total

Ações

Ordinárias

0

0%

0%

0%

0%

Ações

Preferenciais

764.282

0,29%

0,22%

0,29%

0,02%

Movimentações no Mês – discriminar cada operação de compra ou venda ocorrida no mês (dia, quantidade, preço e volume).

Valor Mobiliário

Características

Intermediário

Operação

Dia

Quantidade

Preço

Volume (R$)

Saldo Final
Valor
Mobiliário/

Características

Derivativo

dos Títulos

% de participação econômica

% de participação de ações

Quantidade
Mesma Espécie/
Classe

Total

Mesma Espécie/
Classe

Total

Ações

Ordinárias

0

0%

0%

0%

0%

Ações

Preferenciais

764.282

0,29%

0,22%

0,29%

0,02%

* Os percentuais indicados na coluna referente ao “percentual de participação econômica” no presente formulário correspondem à participação
econômica dos membros que compõem cada órgão da Companhia, que não foi alterada em virtude do desdobramento de ações ordinárias da
Companhia, aprovado em AGE realizada dia 23.03.2015. De acordo com o Estatuto Social da Companhia e para todos os fins da Lei das S.A.,
será considerado este percentual e não o percentual correspondente a participação em número de ações. Os percentuais indicados na coluna
referente ao “percentual de participação de ações” correspondem a atual participação acionária dos membros que compõem órgão em relação
ao total de ações da Companhia, considerando o desdobramento de ações ordinárias aprovado em AGE ocorrida em 23.03.2015.
**As informações referentes aos valores mobiliários negociados e detidos pelos acionistas controladores, que também sejam administradores,
constam no grupo de controle.

358
Código CVM: 01956-9
FORMULÁRIO CONSOLIDADO
Negociação de Valores Mobiliários pela própria companhia, suas controladas e coligadas – Art. 11, §5º, I – Instrução
CVM nº 358/2002
Entre 01.01.2019 e 31.01.2019:
( ) ocorreram somente as seguintes operações com valores mobiliários e derivativos, de acordo com o artigo 11 da
Instrução CVM nº 358/2002.
(x) não foram realizadas operações com valores mobiliários e derivativos, de acordo com o artigo 11 da Instrução CVM
nº 358/2002, sendo que possuo as seguintes posições dos valores mobiliários e derivativos.
Denominação da Companhia: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

Grupo e Pessoas
Ligadas

( ) Conselho de
Administração

( ) Diretoria

(X) Conselho Fiscal e
Comitês Estatutários

( ) Acionista Controlador

Saldo Inicial
Valor
Mobiliário/

Características

Derivativo

dos Títulos

% de participação econômica

% de participação de ações

Quantidade
Mesma Espécie/

Total

Classe

Mesma Espécie/
Classe

Total

Ações

Ordinárias

0

0%

0%

0%

0%

Ações

Preferenciais

0

0%

0%

0%

0%

Movimentações no Mês – discriminar cada operação de compra ou venda ocorrida no mês (dia, quantidade, preço e
volume).
Valor Mobiliário

Características

Intermediário

Operação

Dia

Quantidade

Preço

Volume (R$)

Saldo Final
Valor
Mobiliário/

Características

Derivativo

dos Títulos

% de participação econômica

% de participação de ações

Quantidade
Mesma Espécie/
Classe

Total

Mesma Espécie/
Classe

Total

Ações

Ordinárias

0

0%

0%

0%

0%

Ações

Preferenciais

0

0%

0%

0%

0%

* Os percentuais indicados na coluna referente ao “percentual de participação econômica” no presente formulário correspondem à participação
econômica dos membros que compõem cada órgão da Companhia, que não foi alterada em virtude do desdobramento de ações ordinárias da
Companhia, aprovado em AGE realizada dia 23.03.2015. De acordo com o Estatuto Social da Companhia e para todos os fins da Lei das S.A.,
será considerado este percentual e não o percentual correspondente a participação em número de ações. Os percentuais indicados na coluna
referente ao “percentual de participação de ações” correspondem a atual participação acionária dos membros que compõem órgão em relação
ao total de ações da Companhia, considerando o desdobramento de ações ordinárias aprovado em AGE ocorrida em 23.03.2015.
**As informações referentes aos valores mobiliários negociados e detidos pelos acionistas controladores, que também sejam administradores,
constam no grupo de controle.

