Fato Relevante

Reorganização Societária do Grupo
São Paulo, 19 de junho de 2019 – A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (“GOL” ou
“Companhia”) (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), 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 nº
358/2002, em complemento aos Fatos Relevantes divulgados em 14 de outubro de 2018 e 16
de dezembro de 2018, vem informar que, após cinco meses de estudos e negociações
envolvendo a GOL e o Comitê Independente da Smiles Fidelidade S.A. (“Smiles”) (B3: SMLS3),
não foi atingido um acordo quanto aos termos para implementação da reestruturação societária
proposta. Como resultado, a GOL e o Comitê Independente da Smiles resolveram encerrar as
negociações.
A GOL reconhece os trabalhos e agradece os esforços dos membros do Comitê Independente
da Smiles. A GOL informa que o término das tratativas com o Comitê Independente da Smiles
em nada altera a decisão da GOL de não renovar o contrato operacional e o contrato de
prestação de serviços de back office, celebrados com Smiles, além da atual data de validade.
A GOL esclarece, ainda, que as suas expectativas operacionais e financeiras não são afetadas e,
portanto, permanecem inalteradas pelo encerramento das negociações, dado que nenhum dos
benefícios operacionais e financeiros esperados da reorganização societária foi implementado
no seu plano de negócios. A GOL continuará avaliando alternativas para melhorar a eficiência e
competitividade do seu grupo econômico.
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Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
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 72 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 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 aproximadamente 15.000 profissionais da aviação altamente qualificados e opera uma
frota padronizada de 120 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.
Aviso Legal
Este comunicado contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de
resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da GOL. Estas são apenas
projeções e, como tais, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da GOL. Tais
considerações futuras dependem, substancialmente, de fatores externos, além dos riscos apresentados
nos documentos de divulgação arquivados pela GOL e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso
prévio. As informações não contábeis da Companhia não foram revisadas pelos auditores independentes.
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