GOL celebra aditivo ao acordo de
acionista da Smiles S.A.
São Paulo, 10 de abril de 2015 – A Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (a “Gol” ou a
“Companhia”) (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE:GOL) a maior companhia aérea de baixo
custo e melhor tarifa na América Latina, vem anunciar que celebrou o primeiro aditivo
(“Aditivo”) ao Acordo de Acionistas da Smiles S.A. ( “Acordo de Acionistas” e “Smiles”,
respectivamente), entre a Gol e o G.A Brasil V Fundo de Investimento em Participações
(“General Atlantic”).
O Aditivo altera o prazo de vigência e determinadas condições para o término do Acordo de
Acionistas. Originalmente, uma das hipóteses para o término do Acordo de Acion istas era
que a General Atlantic passasse a deter uma participação no capital da Smiles inferior a
7,5%. Esse percentual foi alterado para 2,5%, tendo sido ainda acordado que o Acordo de
Acionistas somente será terminado 12 meses após a data em que a General Atlantic passar
a deter uma participação inferior a 2,5% no capital da Smiles.
O Aditivo será averbado nos registros mantidos pela instituição financeira depositária das
ações da Smiles, com as anotações nos respectivos extratos, para fins do disposto no Art.
118 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. Cópia do Aditivo
encontra-se disponível para consulta nos sites da Smiles (ri.smiles.com.br), da
BM&FBovespa (www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br).

SOBRE A GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
A GOL Li nhas Aéreas Inteligentes , a maior companhia aérea de bai xo cus to e melhor ta ri fa da Améri ca La tina , opera cerca de 91 0
voos diá rios para 71 des tinos , sendo 15 interna cionais na Améri ca do Sul , Ca ribe e Esta dos Unidos , utilizando uma frota jovem e
moderna de aerona ves Boeing 737-700 e 737-800 Next Genera ti on, as mais seguras, efi cientes e econômi cas da classe. O
progra ma de rela cionamento SMILES permi te que seus pa rti cipantes a cumulem milhas e res ga tem bilhetes pa ra mais de 700
localidades em todo o mundo, por meio de voos realizados por pa rcei ras aéreas. A companhia possui ta mbém o servi ço logís ti co
Gollog, que capta e distri bui ca rgas e encomendas em mais 3.500 muni cípios brasileiros e oito internaci onais. Com seu portfólio
de produtos e s erviços inovadores, a GOL Li nhas Aéreas Inteligentes oferece a melhor relação custo-benefício do mercado.
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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.

Contatos

• Edmar Lopes • Eduardo Masson • Thiago Stanger
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