Fato Relevante
Reorganização Societária de Controladas
São Paulo, 30 de junho de 2017 - A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (“GLAI”), (B3: GOLL4 e NYSE:
GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, em cumprimento ao disposto no §4º do artigo
157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e na Instrução CVM n°
358/2002, e em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 6 de junho de 2017, vem informar
que, conforme descrito em Fato Relevante divulgado pela Smiles S.A. (“Smiles”) nesta data, foi
aprovada a incorporação da Smiles pela Webjet Participações S.A. (isoladamente denominada
“Webjet”, e em conjunto com a Smiles, as “Companhias”) (“Incorporação”), em Assembleia Geral
Extraordinária da Smiles, nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação celebrado entre as
administrações das Companhias em 6 de junho de 2017. Não obstante, a eficácia da Incorporação
está sujeita à sua aprovação pela Assembleia Geral da Webjet, a ser realizada no dia 1º de julho de
2017, às 9:00 horas, em sua sede social, tendo a GOL Linhas Aéreas S.A., única acionista da Webjet,
se comprometido a aprovar a Incorporação, uma vez aprovada pelos acionistas da Smiles.
Informações adicionais a respeito da Incorporação foram disponibilizadas pela Smiles no sistema de
informações periódicas da Comissão de Valores Mobiliários e encontram-se à disposição dos
acionistas nas páginas eletrônicas da CVM (www.cvm.gov.br), da BM&FBOVESPA (www.bvmf.com.br) e
da Smiles (http://ri.smiles.com.br).
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Sobre a GLAI - 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 33 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 ma is 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 2.200 municípios brasileiros e, através de parceiros, 195 destinos internacionais em 95 países. SMILES é um dos maiores
programas de fidelidade de coligação na América Latina, com mais de 12 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 16 anos. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL).
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