São Paulo, 15 de maio de 2020
À
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
Ana Lucia da Costa Pereira
Superintendência de Listagem e Supervisão de Emissores
Com cópia para:
CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o Mercado e
Intermediários
Ref.: Ofício 294/2020-SLS
Prezados Senhores,
Fazemos referência ao ofício nº 294/2020-SLS encaminhado para a GOL Linhas Aéreas
Inteligentes S.A. (“Companhia”) em 14 de maio de 2020 (“Ofício”), por meio do qual são
solicitados esclarecimentos nos seguintes termos:
“Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 14/05/2020, sob o título
“Aéreas têm até o fim da semana para aderir à proposta dos bancos”, consta, entre
outras informações, que:
1.
Gol, Latam e Azul têm prazo até o fim desta semana para aderir à proposta de
apoio financeiro apresentada por um sindicato de bancos públicos e privados;
2.
O montante do pacote fica entre R$ 6 bilhões e R$ 7 bilhões e as condições
básicas, para as três empresas, são iguais;
3.
Desse total, 75% seriam repassados mediante subscrição, pelos bancos, de
debêntures simples e 25% via bônus conversíveis em ações emitidos pelas empresas
aéreas.
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 15/05/2020, com a sua
confirmação ou não, bem como outras informações consideradas importantes.”
A GOL confirma que vem discutindo alternativas de financiamento junto ao BNDES
Participações S.A.- BNDESPAR e determinadas instituições financeiras. Não obstante, os
termos e condições de eventuais financiamentos, inclusive em relação aos montantes a

serem tomados, não estão definidos e, portanto, não há informação a ser divulgada ao
mercado neste momento.
A GOL manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados.
Atenciosamente,
Richard Freeman Lark Jr.
Diretor Vice-Presidente Financeiro e Diretor de Relações com Investidores
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

