Cancelamento de Bônus de
Subscrição Condicionados
São Paulo, 08 de agosto de 2019 – A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e
NYSE: GOL) (“Companhia”), em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, conforme alterada, e na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários, vem
informar aos seus acionistas, ao mercado em geral e aos titulares de bônus de subscrição de
emissão da Companhia, cuja emissão foi aprovada pelo Conselho de Administração da
Companhia em 26 de abril de 2019 (“Bônus de Subscrição”), que, de acordo com informações
prestadas pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) em 01 de agosto de 2019, 7.358 Bônus de
Subscrição deverão ser cancelados pela Companhia, tendo em vista que a subscrição de tais
Bônus de Subscrição foi condicionada, pelos seus subscritores, à subscrição da totalidade dos
56.052.996 Bônus de Subscrição emitidos pela Companhia.
Dessa forma, a Companhia informa que convocará oportunamente uma nova reunião do
Conselho de Administração, a fim de retificar os números homologados na reunião do
Conselho de Administração realizada em 30 de julho de 2019. A Companhia informa, ainda,
que iniciou os procedimentos internos necessários para reembolsar os subscritores dos 7.358
Bônus de Subscrição que serão cancelados, reembolso este que será concluído até 14 de agosto
de 2019.
Informações mais detalhadas sobre os Bônus de Subscrição estão disponíveis na página da CVM
(http://www.cvm.gov.br/) e da B3 (http://www.b3.com.br/pt_br/), ou no site de relação com
investidores da Companhia (http://ri.voegol.com.br), no telefone: + 55 (11) 2128-4700 ou pelo
e-mail: ri@voegol.com.br.
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Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (“GOL”)
A GOL transporta mais de 33 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha no Brasil, a GOL oferece aos
clientes mais de 750 voos diários para 77 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG’ é um
líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e, por meio de
parceiros, chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. A SMILES permite que mais de 15 milhões de
participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o
mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL tem uma equipe de mais de 15.000 profissionais
de aviação altamente qualificados e opera uma frota padronizada de 127 aeronaves Boeing 737, sendo a aérea mais
pontual do Brasil e a líder com um histórico de segurança de 18 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações,
produtos, serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. 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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