Fato Relevante
Aditivo ao Contrato de Compra antecipada de Passagens
Aéreas
São Paulo, 5 de abril de 2017 - A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A., (BM&FBOVESPA:
GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil,

em cumprimento ao

artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 e à Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de
2002, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 5 de abril de 2017, a GOL e
Smiles S.A, (“Smiles”) celebraram Aditivo ao Contrato de Compra e Venda Antecipada de
Passagens Aéreas(“Aditivo”) celebrado em 26 de fevereiro de 2016.
Nos termos do Aditivo, as partes concordam em estender o prazo do Contrato de Compra e
Venda Antecipada de Passagens Aéreas, e a Smiles aceita adquirir um montante adicional total
de até R$480 milhões em bilhetes aéreos antecipados, sendo que seu desembolso pelo Smiles
poderá ocorrer até 31 de julho de 2018, de acordo com os termos e condições do Aditivo.
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Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil, com três principais áreas de atuação: transporte de
passageiros, transporte de carga e programas de fidelidade de coligação. A GOL é a maior companhia aérea do Brasil,
transportando 32 milhões de passageiros em mais de 700 voos diários para 63 destinos no Brasil e 11 mercados
internacionais na América do Sul e no Caribe com uma frota de mais de 120 aeronaves Boeing 737 e um pedido
adicional de 120 aeronaves Boeing 737. A GOLLOG é a divisão de transporte e logística de cargas líder que atende mais
de 3.000 municípios brasileiros e, através de parceiros, 90 destinos internacionais em 47 países. SMILES é um dos
maiores programas de fidelidade de coligação na América Latina, com mais de 11 milhões de participantes
cadastrados, permitindo que clientes acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em
todo o mundo. A GOL tem uma equipe de mais de 14.000 profissionais da aviação altamente qualificados que
entregam o desempenho mais pontual do Brasil e líder na indústria com um histórico de segurança de 16 anos. As
ações da GOL são negociadas na BM&FBOVESPA (GOLL4) e na NYSE (GOL).

Afirmações Sobre Eventos Futuros
Este press release contém afirmações sobre eventos futuros. Nós baseamos estas afirmações em nosso conhecimento,
expectativas e projeções atuais sobre eventos futuros e tendências financeiras que nos afetam. Diversos fatores
relevantes, além daqueles discutidos aqui, podem fazer com que nossos resultados efetivos sejam substancialmente
diferentes daqueles esperados em nossas afirmações sobre eventos futuros, inclusive condições macroeconômicas,
políticas e ambiente de negócios no Brasil, América do Sul e Caribe; efeitos do mercado financeiro e crises econômicas
mundiais; as expectativas da nossa administração sobre nosso desempenho financeiro e planos e programas de
financiamento; nosso nível de obrigações fixas; nossos planos de investimento; nossa capacidade de obter
financiamento a custos aceitáveis; inflação e flutuações do câmbio; regulamentações atuais e futuras; aumento no
custo de combustíveis; custos de manutenção e prêmios de seguros; mudanças nos preços de mercado, demanda e
preferências dos consumidores; flutuações cíclicas e sazonais nos nossos resultados operacionais; defeitos ou questões
de manutenção envolvendo nossas aeronaves; e nossa capacidade de implementar nossa estratégia e desenvolvimentos
na infraestrutura aeroportuária no Brasil, inclusive controles de tráfego aéreo, do espaço aéreo e dos aeroportos.
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