Aviso aos Acionistas

São Paulo, 9 de maio de 2018 - A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (“GOL” ou
“Companhia”), (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil,
comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que foi aprovado em reunião do conselho
realizada em 08.05.2018, a homologação do aumento de capital da Companhia, dentro do
limite do capital autorizado, no valor de R$ 5.798.532,45, mediante a emissão de 498.674
ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, decorrentes do exercício de
opções de compra de ações outorgadas no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações
aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 19 de outubro de
2012 (“Plano de Opção”).
As ações emitidas em decorrência de tal deliberação são idênticas às ações já existentes, e nos
termos do Plano de Opção, farão jus aos mesmos direitos conferidos às demais ações da
mesma espécie, incluindo a percepção de dividendos e juros sobre o capital próprio.
As ações foram emitidas com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da
Companhia na subscrição das novas ações preferenciais, em conformidade com o disposto no
Artigo 171, §3º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.
O preço de emissão total é de R$ 5.798.532,45, de acordo com o Plano de Opção da
Companhia, representando R$ 11,6279021 por ação preferencial.
Em virtude do aumento de capital, o capital social da Companhia passou de R$
3.084.301.715,49 (três bilhões, oitenta e quatro milhões, trezentos e um mil, setecentos e
quinze reais e quarenta e nove centavos) para R$ 3.090.100.247,94 (três bilhões, noventa
milhões, cem mil, duzentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos), dividido em
3.130.241.845 (três bilhões, cento e trinta milhões, duzentos e quarenta e um mil, oitocentas e
quarenta e cinco) ações, sendo 2.863.682.710 (dois bilhões, oitocentas e sessenta e três
milhões, seiscentas e oitenta e duas mil, setecentas e dez) ações ordinárias e 266.559.135
(duzentas e sessenta e seis milhões, quinhentas e cinquenta e nove mil, cento e trinta e cinco)
ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.
Ainda, em conformidade com o artigo 30, inciso XXXII, da Instrução CVM 480, a Companhia
divulga as seguintes informações:
– Cotação de cada uma das espécies e classes de ações do emissor nos mercados em que
são negociadas, identificando:
a) cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos;
2017
2016
2015

Mínima (R$)

Média (R$)

Máxima (R$)

4,51
1,16
2,39

10,20
4,17
6,84

15,60
8,34
15,21

b) cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos;
4T2017

Mínima (R$)
12,44

Média (R$)
14,25

Máxima (R$)
15,60
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3T2017
2T2017
1T2017
4T2016
3T2016
2T2016
1T2016

7,36
7,22
4,51
3,85
3,19
2,27
1,16

10,61
8,79
7,25
6,00
5,68
2,66
2,25

14,09
11,25
9,71
8,34
7,68
3,68
3,80

c) cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses; e
Abril/2018
Março/2018
Fevereiro/2018
Janeiro/2018
Dezembro/2017
Novembro/2017

Mínima (R$)
19,15
18,60
16,55
14,60
13,64
12,44

Média (R$)
21,16
20,55
17,83
15,98
14,15
13,71

Máxima (R$)
23,89
21,68
19,61
18,17
14,60
14,84

d) cotação média nos últimos 90 dias: R$19,97

- Percentual de diluição potencial resultante da emissão : 0,1880%.

Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, transportando 33 milhões de passageiros em mais de 700
voos diários para 65 destinos, sendo 54 no Brasil e 11 na América do Sul e no Caribe, com uma frota de
120 aeronaves Boeing 737 e um pedido adicional de 120 aeronaves Boeing 737 MAX. A GOLLOG é a
divisão de transporte e logística de cargas líder que atende mais de 3.300 municípios brasileiros e, por
meio de parceiros, 205 destinos internacionais em 95 países. SMILES é um dos maiores programas de
fidelidade de coalizão na América Latina, com mais de 13 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 15.000 profissionais da aviação altamente qualificados
que entregam o desempenho mais pontual do Brasil e líder na indústria com um histórico de segurança de
17 anos. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite
www.voegol.com.br/ri.
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