Alteração na Composição do
Comitê de Auditoria Estatutário
São Paulo, 09 de dezembro de 2016 - A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (“GLAI”), (BM&FBOVESPA:
GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: CCC, Fitch: CC e Moody’s: Caa3), o maior grupo brasileiro de serviços de
transporte aéreo e viagens, em observância aos termos do artigo 30, inciso XXX, da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada,
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que a composição do seu Comitê de Auditoria
Estatutário (“CAE”) foi alterada conforme abaixo.
O Conselho da Administração da Companhia (“Conselho”) aprovou em reunião realizada em 30 de
novembro de 2016, a eleição de dois novos membros do CAE, sendo os Srs. André Béla Jánszky e
Francis James Leahy Meaney.
O Sr. André é membro independente do nosso Conselho. O Sr. André também é membro do Comitê de
Governança Corporativa e Políticas de Gestão de Pessoas, e também do Comitê de Política Financeira da
GOL. Além disso, o Sr. André é o perito financeiro do CAE (“financial expert”), conforme definido nas
normas atuais da Securities Exchange Comission (SEC), e o membro que atende os requisitos do artigo
31-C, §5º e 6º da INCVM 308/99. O Sr. André até recentemente, foi sócio responsável pelo Departamento
da América Latina do Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP e foi sócio administrador do escritório
localizado em São Paulo. Seu enfoque foi na prestação de serviços de consultoria jurídica em direito
norte-americano nas áreas de mercado de capitais, fusões e aquisições, operações de financiamento,
reestruturações e governança corporativa.
O Sr. James é membro independente do nosso Conselho. Adicionalmente, o Sr. James possui 25 anos de
experiência no Brasil e América Latina e tem ampla experiência em diversas indústrias, tais como:
telecomunicações, data center, business product outsourcing, management consulting, investment
banking e private equity. Mais recentemente, o Sr. James serviu como Presidente interino da Aceco TI, um
empresa de data center investida pelo Kohlberg, Kravis e Roberts (KKR). James foi Chief Operating Officer
na Oi S.A., de 2011 a 2013, e foi fundador e Diretor Presidente da Contax S.A., de 2000 à 2011. Ele
liderou a Contax de startup até a abertura de capital (2005) e expansão internacional (2009). O Sr. James
atuou, ainda, como executivo em diversas empresas como a Global Crossing, Conectel, Mars & Co. e do
banco de investimentos First Boston. Além da GOL, ele é membro do Conselho da Kellogg Institute for
International Studies na University of Notre Dame. O Sr. James é formado em economia pela University of
Notre Dame, e fez mestrado em administração pela Harvard Business School e concluiu o curso de
administração avançado pela INSEAD.
Mais informações sobre os novos membros do CAE podem ser encontrados no site de relações com
investidores da Companhia (www.voegol.com.br/ri).
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Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
Maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil, com atuação em transporte de passageiros, transporte de cargas e programas
de fidelidade de coalizão. A GOL é a maior companhia aérea de baixo custo e melhor tarifa da América Latina, operando cerca de 800 voos
diários para 63 destinos, sendo 11 internacionais na América do Sul e Caribe. A GOLLOG é o serviço de transporte de cargas e logística da GLAI
atendendo a mais de 3.000 municípios brasileiros e, por meio de parceiras, outros 90 destinos internacionais em 47 países. A SMILES é um dos
maiores programas de coalizão da América Latina com mais de 11 milhões de participantes inscritos, permitindo que eles acumulem milhas e
resgatem bilhetes para mais de 700 localidades em todo o mundo. Com ações negociadas na BM&FBOVESPA (GOLL4) e na NYSE (GOL), a GLAI
possui ratings CCC (Standard & Poor's), CC (Fitch) e Caa3 (Moody’s).
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