Fato Relevante
São Paulo, 02 de agosto de 2011 – GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (BM&FBovespa : GOLL4 e
NYSE: GOL) (“Companhia”), em atendimento às disposições da Instrução CVM n.° 358/2002, comunica
aos seus acionistas e ao mercado em geral, em complemento ao Fato Relevante divulgado no dia 8 de
julho de 2011, que a VRG Linhas Aéreas S.A. (“ VRG”), sociedade controlada pela Companhia, celebrou
no dia 01 de agosto de 2011, com os acionistas controladores da Webjet Linhas Aéreas S.A. (“WebJet”),
Contrato de Compra e Venda de Ações que tem por objeto a aquisição de 100% do capital social da
WebJet pela VRG, nos termos divulgados no Fato Relevante acima referido. A aquisição está sujeita,
entre outras condições, às aprovações das autoridades governamentais pertinentes.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informado acerca dos assuntos obje to deste Fato
Relevante.
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S o b re a G OL L inha s A é rea s In t e lige n t e s S. A .
A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (BM&FBovespa:
GOLL4 e NYSE: GOL ), (S&P/Fitch: BB -/BB-, Moody`s:
Ba3), a maior companhia aérea de baixo custo e baixa
tarifa da América Latina, oferece cerca de 9 40 voos
diários para 63 destinos que conectam todas as mais
importantes
cidades
do
Brasil
e
13
mercados
internacionais na América do Sul e Caribe. A Companhia
opera uma frota jovem e moderna de Boeing 737 Next
Generation , as aeronaves mais seguras e confortáveis da
classe, com altos índices de utilização e eficiência.
Sempre empenhada em buscar sol uções inovadoras por
meio do uso de tecnologia de última geração, a
Companhia – com as marcas GOL, VARIG, GOLLOG,
SMILES e VoeFácil – oferece aos clientes facilidade de
compra, ampla oferta de serviços complementares e a
melhor relação custo -benefício do m ercado.
Este comunicado contém considerações futuras referentes às
perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e
financeiros, e às perspectivas de crescimento da GOL. Estas são
apenas projeções e, como tais, baseiam -se exclusivamente nas
expectativas da administração da GOL. Tais considerações futuras
dependem, substancialmente, de fatores externos, além dos riscos
apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela GOL
e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

