Aumento de Participação Acionária
São Paulo, 1 de abril de 2019 - GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (“GOL” ou “Companhia”), (B3:
GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, 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, em 29 de março de 2019, correspondência de seu acionista BANK OF
AMERICA CORPORATION (“Bank of America na qual informa que adquiriu, por meio de suas
subsidiárias, ações preferenciais de emissão da Companhia, passando a deter, de forma agregada,
33.863.549 ações preferencias, representando 12,64% do total das ações preferenciais de emissão da
Companhia. O Aumento do número de ações preferenciais detidas pelo Bank of America e suas
subsidiárias está relacionado ao papel de sua subsidiária Merrill Lynch International (“Merrill Lynch”)
como mutuária no Contrato de Empréstimo de ADS firmado por Mobi Fundo de Investimento em
Ações e Merrill Lynch, no contexto da Oferta de Exchangeable Notes, divulgada anteriormente.
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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 73 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 15 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 mais de 15.000 profissionais da aviação altamente
qualificados e opera uma frota padronizada de 120 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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GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

“TRADUÇÃO LIVRE”
INFORME CVM 5%
28 de Março de 2019
GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
Richard Lark – Vice Presidente Financeiro e de Relações com Investidores
Praça Comandante Linneu Gomes s/n
Portaria 3 - Prédio 3 - Jardim Aeroporto - São Paulo - SP
CEP: 04626-900
E-mail: ri@voegol.com.br

Prezado Senhor,
1.

Para os fins do artigo 12 da Instrução nº 358, de 3 de janeiro de 2002,

da Comissão de Valores Mobiliários, conforme alterada pela Instrução CVM nº
568, de 17 de setembro de 2015 ("Instrução nº 568"), o abaixo-assinado, Bank
of America Corporation ("Bank of America"), informa, por meio desta, que em
22 de março de 2019, detinha, através de diversas subsidiárias:


Ações liquidadas em dinheiro que totalizam 15.588.110 ações
preferenciais representando 5,82% do total de ações em circulação
emitidas pela GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (a “Companhia”)



Ações com liquidação física que totalizam 18.275.439 representando
6,82% do total de ações em circulação emitidas pela GOL Linhas Aéreas
Inteligentes S.A. (a “Companhia”)
GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. – Ações Preferenciais
(Ticker: GOLL4, ISIN: BRGOLLACNPR4)
Ações/Derivativos Liquidados em Dinheiro
Long Derivatives

15.588.110

Short Derivatives

(5.144.740)

Total Ações/Derivativos Liquidados em
Dinheiro

15.588.110

Total %

5,82%

Ações/Derivativos Liquidados Fisicamente
Long Bonds

93.827

Short Bonds

(4.395.060)

Long Stock

532.932

Short Stock

(10.836.811)

Stock Borrows
Stock Loans
Total Ações/Derivativos Liquidados
Fisicamente
Total %

17.648.680
(54.550)
18.275.439
6,82%

2. O Bank of America requer, ainda, que o Diretor de Relações com
Investidores da Companhia divulgue a seguinte informação para a CVM por
meio do Sistema de Envio de Informações Periódicas e Eventuais - IPE:
(i) O Bank of America Corporation é uma corporação validamente existente
segundo as leis do Estado de Delaware, com Registro de Empregador junto à
Receita Federal (IRS Employer Identification Number) nº 56-0906609. Sua sede
está localizada no seguinte endereço: Bank of America Corporate Center 100
North Tryon Street, Charlotte, NC 28255 USA;
(ii) O Bank of America detém as posições acionárias através de diversas
subsidiárias que podem adquirir os valores mobiliários apenas para fins de
investimento ou facilitação de cliente; no entanto, o Bank of America não busca
uma mudança de controle ou uma mudança na estrutura administrativa da
Companhia;
(iii) O Bank of America detém 15.588.110 ações preferenciais liquidadas em
dinheiro ações preferenciais e 18.275.439 ações preferenciais liquidadas
fisicamente;
(iv) O Bank of America não detém nenhuma debenture conversível em ação de
emissão da Companhia;

(v) O Bank of America não assinou nenhum acordo ou contrato para regulação
do exercício de direito ao voto ou a compra e venda de valores mobiliários de
emissão da Companhia; e
(vi) As posições acionárias detidas na Companhia pertencem a subsidiárias não
residentes do Bank of America representadas pelo CITIBANK DTVM SA (CNPJ:
33.868.597/0001-40).
Aguardamos sua manifestação em relação à solicitação acima. Em caso de
qualquer dúvida ou comentário em relação ao acima disposto, não hesite em
nos contatar por meio de:

James Damato
Vice-Presidente Assistente
Global Regulatory Equity Aggregation Team-Americas
Telefone: (212) 670 - 2756
James.Damato@BankofAmerica.com

Com nossos cumprimentos,

Ally Pecarro
Vice-Presidente
Bank of America Corporation

