GOL anuncia fim da recompra
de ações da Companhia
São Paulo, 19 de abril de 2018 - A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (“GLAI” ou
“Companhia”), (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, em
continuação ao Fato Relevante divulgado em 10 de abril de 2018, comunica aos seus acionistas
e ao mercado em geral que foi concluído, na presente data, o programa de recompra de ações
da Companhia aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada
em 10 de abril de 2018 (“Recompra”). Sendo assim, a Companhia encerra, nesta data, a referida
Recompra.
Por meio da Recompra, a Companhia recomprou, em operações cursadas em bolsa, 740.000
(setecentos e quarenta mil) ações preferenciais, representativas de 0,2776% do total de ações
preferenciais emitidas e 0,2124% do capital social da Companhia, calculado tendo em vista a
proporção de 35:1 entre os direitos de participação nos dividendos dos detentores de ações
ordinárias e preferenciais. Em decorrência das aquisições no âmbito da Recompra, a Companhia
passa a deter um total de 1.018.612 (um milhão, dezoito mil, seiscentas e doze) ações
preferenciais em tesouraria, representativas de 0,3821% do total de ações preferenciais
emitidas e 0,2924% do capital social da Companhia.
Conforme informado, as ações recompradas tem por objetivo o cumprimento do Plano de
Ações Restritas aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 19
de outubro de 2012 (“Plano”). Nos termos do Plano, o Conselho de Administração da
Companhia aprovou em reunião realizada em 11 de agosto de 2015, a outorga de ações
restritas aos beneficiários, sendo que o período de vesting de 3 anos terminará em abril de
2018, resultando na obrigação da Companhia de entregar 1.014.269 ações preferenciais aos
beneficiários do Plano.
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Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil. A GOL é a maior companhia aérea do
Brasil, transportando 33 milhões de passageiros em mais de 700 voos diários para 66 destinos, sendo 55
no Brasil e 11 na América do Sul e no Caribe, com uma frota de 120 aeronaves Boeing 737 e um pedido
adicional de 120 aeronaves Boeing 737 MAX. A GOLLOG é a divisão de transporte e logística de cargas
líder que atende mais de 2.400 municípios brasileiros e, por meio de parceiros, 205 destinos
internacionais em 95 países. SMILES é um dos maiores programas de fidelidade de coalizão na América
Latina, com mais de 13 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 17 anos. 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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