Aumento de participação
acionária
São Paulo, 28 de junho de 2016 - A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. “GOL” ou “Companhia”
(BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: CC, Fitch: C e Moody’s: Caa3), a maior companhia aérea
de baixo custo e melhor tarifa na América Latina, 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 27 de junho de 2016, na qual informam que adquiriram, 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,
11.627.500 ações preferencias de emissão da Companhia, representando 5,72% 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.

Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55(11)2128-4700

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
Em 15 anos de história, a GOL linhas Aéreas Inteligentes ajudou a construir elos, aproximando pessoas e diminuindo distâncias com segurança e
inteligência. A empresa teve um importante papel na democratização do transporte aéreo no Brasil, contribuindo para que cerca de 17 milhões de
pessoas voassem pela primeira vez, tornando-se a maior companhia aérea de baixo custo e melhor tarifa da América Latina. É ainda líder no número de
passageiros transportados no mercado doméstico, tanto no segmento de lazer quanto no corporativo, e em pontualidade – de acordo com dados da
Infraero.
A GOL possuiu a maior oferta de assentos com o selo “A” da ANAC, disponibilizando ainda mais conforto em seus 800 voos diários, para 65 destinos,
domésticos e internacionais para a América do Sul e Caribe.
A companhia mantém alianças estratégicas com três grandes parceiros mundiais: Delta Air Lines, Air France e KLM, além de disponibilizar aos clientes
doze acordos de codeshare (compartilhamento de voos) e mais de 70 de interline, que trazem mais conveniência e facilitam as conexões para qualquer
lugar destas alianças.
Com o seu programa de relacionamento SMILES, é possível acumular milhas e resgatar bilhetes para mais de 160 países e 800 destinos em todo o
mundo. Além disso, a Gollog capta e distribui cargas e encomendas em aproximadamente 2.500 municípios brasileiros e dez internacionais.
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