GOL Anuncia Recompra de
Ações
São Paulo, 10 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
cumprimento ao disposto no §4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e na Instrução CVM nº 358/2002 (“ICVM
358”), vem informar que, foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração da
Companhia realizada nesta data, a instituição de um programa de Recompra de Ações da
Companhia, nos termos do art. 30, parágrafo 1º, “b” da Lei das Sociedades por Ações e da
Instrução CVM 567/2015 (“Recompra”), por meio do qual a Companhia adquirirá até 740.000
(setecentos e quarenta mil) ações preferenciais de sua emissão mediante operações em bolsa.
O objetivo da Recompra é cumprir as obrigações da Companhia relacionadas ao Plano de Ações
Restritas aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 19 de
outubro de 2012 (“Plano”).
A Companhia possui atualmente 266.559.135 ações preferenciais em circulação (conforme
definição do art. 8º, parágrafo 3º, I da Instrução CVM nº 567/2015) e 278.612 ações
preferenciais já mantidas em tesouraria, as quais também serão utilizadas para fins de
cumprimento do Plano, tendo sido estabelecido que a aquisição de ações nos termos da
Recompra, poderá ser realizada no prazo de até 12 dias, que terá início em 11 de abril de 2018
e término em 23 de abril de 2018. A Companhia contratou CoinValores CCVM Ltda. e CM
Capital Markets CCTVM Ltda., para atuar como intermediária na aquisição das ações
preferenciais nos termos da Recompra.
A Recompra de ações preferenciais pela Companhia será limitada ao montante da conta de
Reserva de Capital elegível para a recompra de ações nos termos da Lei das Sociedades por
Ações.
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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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