GOL comunica rearquivamento do
ITR referente ao período findo em
30 de junho de 2015
São Paulo, 11 de setembro de 2015 - A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (BM&FBOVESPA: GOLL4 e
NYSE: 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 reapresentou com data de 11 de
setembro de 2015 suas informações trimestrais (“ITR”) relativas ao trimestre findo em 30 de junho de
2015, em função das seguintes alterações:
- Reclassificação de valores nas colunas “Participação dos Não Controladores” e “Patrimônio Líquido
Consolidado” das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Consolidado, sem alterações
no total do patrimônio líquido;
- Correção de datas nos textos das notas explicativas “Caixa e Equivalentes de Caixa”, “Transações
com Partes Relacionadas”, “Empréstimos e Financiamentos” e “Patrimônio Líquido”;
- Adequações da quantidade de opções em circulação nos quadros das notas explicativas
“Remuneração

Baseada

em

Ações”,

“Resultado

por

Ação”,

“Informações

por

Segmento”

e

“Instrumentos Financeiros";
- Alteração na média ponderada de ações ordinárias em circulação no cálculo do resultado por ação.
Cabe destacar que as alterações realizadas não modificam a posição patrimonial e os resultados
demonstrados pela Companhia em suas Informações Trimestrais referentes ao período findo em 30
de junho de 2015 e arquivadas em 13 de agosto de 2015.
A demonstração financeira atualizada, referente ao exercício findo em 30 de junho de 2015, está
disponível para consultas no website da Companhia (www.voegol.com.br/ri), da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) e Bolsa de Valores de São Paulo (“BM&F Bovespa”).
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Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
A GOL Linhas Aéreas Inteligentes, a maior companhia aérea de baixo custo e melhor tarifa da América Latina, opera cerca de 900 voos diários
para 73 destinos, sendo 17 internacionais na América do Sul, Caribe e Estados Unidos, utilizando uma frota jovem e modern a de aeronaves
Boeing 737-700 e 737-800 Next Generation, as mais seguras, eficientes e econômicas da classe. O programa de relacionamento SMILES permite
que seus participantes acumulem milhas e resgatem bilhetes para mais de 700 localidades em todo o mundo, por meio de voos realizados por
parceiras aéreas. A companhia possui também o serviço logístico Gollog, que capta e distribui cargas e encomendas em mais 3.5 00 municípios
brasileiros e oito internacionais. Com seu portfólio de produtos e serviços inovadores, a GOL Linhas Aéreas Inteligentes oferece a melhor relação
custo-benefício do mercado.
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