GOL Linhas Aéreas premiada
como Equity Deal do Ano nas
Américas
São Paulo, 18 de outubro de 2019 - GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (“GOL” ou
“Companhia”), (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil,
recebeu o prêmio “Equity Deal de 2019 nas Américas” da Airline Economics Aviation 100
Awards, pela emissão de US$345 milhões de Exchangeable Notes de 3,75% com vencimento em
2024 e oferta simultânea de ações (“Notes Conversíveis GOL”). O prêmio foi entregue no
InterContinental Barclay em Nova York e é considerado um dos mais prestigiosos no mercado
global de capitais.
Os Notes Conversíveis GOL representam a primeira transação desse tipo para um emissor
brasileiro e a primeira para uma companhia aérea latino-americana. A emissão original
precificou o cupom e o yield mais baixos já alcançados pela Companhia e a reabertura da
transação a um yield negativo, resultado da melhoria da percepção de risco de crédito e
patrimônio da GOL pelo mercado. A transação também permitiu à GOL estender seu perfil de
vencimento, reduzindo simultaneamente seu custo de dívida e criando um canal de
financiamento na estrutura de capital da GOL.
“A bem-sucedida emissão dos Notes Conversíveis GOL foi mais um passo em nosso plano
plurianual de liability management, após transações bem-sucedidas no mercado global de
bonds e mercado local de debêntures, os quais reduziram significativamente o custo de capital
da Companhia e melhoraram sua flexibilidade financeira” disse Richard Lark, Diretor Vicepresidente Financeiro, da GOL. “O reconhecimento pela Airline Economics foi resultado do foco
e da dedicação de toda a equipe da GOL. O prêmio é uma prova os resultados de nossa
transformação bem-sucedida, com fortalecimento operacional e do balanço patrimonial.”
A GOL continua cumprindo seu plano de desalavancagem e os Notes Conversíveis GOL foram
outro exemplo de seu foco redução da despesa de juros, extensão do vencimento da dívida,
diversificação de fontes de recursos e, o mais importante, comprometimento com a
“equalização” do balanço no futuro. Esse esforço foi reconhecido pelas agências internacionais
de classificação de risco de crédito, haja visto que a Moody’s elevou a GOL em dois notches
para B+ um mês antes da colocação dos Notes Conversíveis GOL, enquanto a Fitch elevou a
Companhia para uma classificação B+ na sequência da transação.
A emissão da GOL foi estruturada pelos coordenadores globais BofA Securities, Evercore ISI e
Morgan Stanley e joint bookrunners BTG Pactual, Deutsche Bank, Credit Agricole, BCP Securities,
Nomura, BBI, Santander, Buckingham Research Group e Banco do Brasil.
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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 mais de 100 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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