Alienação de participação
acionária
São Paulo, 12 de setembro de 2016 - A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (“GLAI”), (BM&FBOVESPA:
GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: CCC, Fitch: CC e Moody’s: Caa3), o maior grupo de serviços de transporte
e viagem aérea do Brasil, com faturamento anual de R$10 bilhões, em atendimento ao disposto no
artigo 12 da Instrução CVM n.º 358/2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral que recebeu correspondência de seus acionistas JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
e JGP GESTÃO PATRIMONIAL LTDA., datada de 09 de setembro de 2016, na qual informam que
alienaram, por meio de negociações realizadas no pregão da Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa
ao longo dos últimos dias, ações preferenciais de emissão da Companhia, passando a deter, de forma
agregada, 9.356.100 ações preferencias de emissão da Companhia, representando 4,6% do total das
ações preferenciais de emissão da Companhia. A íntegra da referida correspondência encontra-se
anexa a este comunicado.
A correspondência original encontra-se disponível para consulta no seguinte link:
www.voegol.com.br/ri.
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Sobre a GLAI - GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
O maior grupo do Brasil em serviços de transporte e viagens aéreas, com receita anual superior a R$10 bilhões, 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 de baixo custo e com a melhor tarifa da América Latina, operando cerca
de 860 voos diários para 65 destinos, sendo 13 internacionais na América do Sul e no Caribe. A GOLLOG é a divisão de
transporte e logística de cargas que atende mais de 3.000 municípios brasileiros e, através de parceiros, 90 destinos
internacionais em 47 países. SMILES é um dos maiores programas de fidelidade de coligação na América Latina, com
mais de 11 milhões de participantes cadastrados, permitindo que clientes acumulem milhas e resgatem passagens
aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo. As ações da GLAI são negociadas na BM&FBOVESPA (GOLL4) e
na NYSE (GOL), a GLAI tem as seguintes classificações CCC (Standard & Poors), CC (Fitch) e Caa3 (Moody).
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