Conversão da Outorga de Ações
Restritas em Opção de Compra de
Ações
São Paulo, 21 de agosto de 2019 – A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e
NYSE: GOL) (“Companhia”), comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que, na
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 21 de agosto de 2019 às 10h00,
foi aprovada a conversão da outorga de ações restritas realizada em 2016 no âmbito do Plano
de Incentivo de Longo Prazo – Plano de Ações Restritas da Companhia em opções de compra de
ações preferenciais, com a consequente aprovação do respectivo Plano de Opção de Compra de
Ações da Companhia (“Plano de Opção”).
O número total de ações preferenciais que poderão ser emitidas no âmbito do Plano de Opção
não excederá 4.500.000 ações preferenciais.
Conforme determina a regulamentação vigente, a Companhia informa que a partir da presente
data se encontra disponível para consulta, a íntegra do Plano de Opção, na sede social da
Companhia, na página da CVM (http://www.cvm.gov.br/), em sua sede e no site de relação com
investidores da Companhia (http://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 chega a mais que
200 destinos internacionais em 95 países. SMILES permite que mais de 16 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 aproximadamente 15.000 profissionais da 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 e
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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