Encerramento da Oferta Pública de Aquisição
da Gol Finance para Todas e Quaisquer 8,875%
Senior Notes com vencimento em 2022
São Paulo, 1 de Fevereiro de 2019 - A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (“GOL” ou
“Companhia”) (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anunciou
hoje que a oferta pública de aquisição em dinheiro (“Tender Offer”) da sua subsidiária Gol Finance
(anteriormente

nomeada

“Gol

LuxCo

S.A.”)

(“Gol

Finance”)

para

todas

e

quaisquer

US$91.533.000,00, em montante principal agregado, Senior Notes em circulação com vencimento
em

2022,

remuneradas

a

8,875%

ao

ano

(“2022

Notes”)

(144A

CUSIP

No.

/

ISIN

38045LAA8/US38045LAA89 e Reg S CUSIP No. / ISIN L4441PAA8/USL4441PAA86) encerrou-se às
17h00, horário da Cidade de Nova Iorque, do dia 31 de janeiro de 2019 (“Horário de
Encerramento”). No Horário de Encerramento, ofertas válidas foram recebidas no que tange a
aproximadamente US$13.460.000, em montante principal agregado, das 2022 Notes (excluídas
as 2022 Notes sujeitas aos procedimentos de garantia de entrega), o que representa
aproximadamente 15% das 2022 Notes.

Richard Lark, Diretor Vice-Presidente Financeiro da Gol, mencionou que “A participação na Tender
Offer de titulares representando aproximadamente 15% das 2022 Notes demonstra que o
mercado está muito confortável com o risco GOL, bem como positivo com relação aos
desenvolvimentos futuros da Companhia.”
A Gol Finance espera aceitar para pagamento em 5 de fevereiro de 2019 todas as 2022 Notes que
foram devidamente ofertadas (ou em relação aquelas em que uma Notificação de Garantia de
Entrega, devidamente preenchida e assinada, tenha sido entregue), antes ou até o Horário de
Encerramento.
Esse comunicado à imprensa possui fins exclusivamente informacionais e não constitui uma
oferta para a aquisição ou solicitação de uma oferta para vender quaisquer das 2022 Notes ou
qualquer outro título mobiliário. Nos termos da legislação aplicável, a Gol Finance poderá
postergar o aceite para compra, e o pagamento, das 2022 Notes que foram devidamente
ofertadas antes ou até o Horário de Encerramento.
Disclaimer
Esse comunicado poderá conter declarações acerca do futuro no sentido da Seção 27A do United

States Securities Act of 1933, conforme aditado, e da Seção 21E do United States Securities
Exchange Act of 1934, conforme aditado, incluindo aqueles relacionados à Tender Offer.
Declarações acerca do futuro estão sujeitas a riscos relevantes e incertezas que podem afetar
significativamente resultados antecipados e, dessa forma, esses resultados podem divergir
daqueles expressados nas declarações acerca do futuro. Os riscos e incertezas incluem, mas não
estão limitados a, riscos gerais econômicos, políticos, condições de negócio no Brasil, América
Latina e no Caribe, regulações governamentais existentes e futuras, incluindo capacidade de
controle de tráfego aéreo, expectativa da administração e estimativas com relação à performance
financeira da Companhia e planejamentos financeiros. Informações adicionais com relação aos
fatores que podem afetar os resultados financeiros da Companhia estão incluídos no Form 20-F
divulgado anualmente pela Gol para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2017 e os relatórios
atuais protocolados perante a United States Securities and Exchange Commission. Nem a GOL,
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nem a Gol Finance se encontram sobre qualquer obrigação de (e expressamente afirmam que não
há qualquer obrigação de) atualizar declarações acerca do futuro em razão de novas informações,
eventos futuros ou de qualquer modo, exceto conforme exigido por lei.

Relações com Investidores
ri@voegol.com.br

www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (“GOL”)
A GOL transporta mais de 30 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha no Brasil, a

GOL oferece aos clientes mais de 700 voos diários para 69 destinos no Brasil e na 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. SMILES é um dos maiores programas de fidelidade de coligação na
América Latina, com mais de 14 milhões de participantes cadastrados, permitindo que clientes
acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo. Com
sede em São Paulo, a GOL tem uma equipe de mais de 15.000 profissionais da aviação altamente
qualificados e opera uma frota de 120 aeronaves Boeing 737, com um pedido adicional de 133
aeronaves Boeing 737 MAX, 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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