Comunicado ao Mercado
São Paulo, 05 de dezembro de 2016. O Conselho de Supervisão de Contabilidade de Companhias
Abertas (PCAOB, sigla em inglês) - regulador norte americano que fiscaliza auditores independentes –
e o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgaram hoje relatórios e sanç ões
referentes ao trabalho da Deloitte Touche Tohmatsu na auditoria das demonstrações financeiras da
companhia no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010.

Sobre isso, a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. destaca que, em consonância com os próprios
relatórios, não há qualquer indício de benefício à companhia em decorrência dos itens indicados ou
qualquer impacto dos mesmos em suas demonstrações financeiras auditadas arquivadas na CVM e na
SEC (Securities and Exchange Commission ).
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So b re a GOL Linhas Aé re as Inte lig e nte s S.A.
Maior gr upo de ser viços de tr ansporte e viagens aér eas do Br asil, com atuação em tr anspor te de passageir os, tr anspor te de car gas e
pr ogr amas de fidelidade de coalizão . A G O L é a maior Companhia aér ea de baixo custo e com a melhor tar ifa da Amér ica Latina,
oper ando cer ca de 800 voos diár ios par a 63 destinos, sendo 11 inter nacionais na Amér ica do Sul e no Car ibe. A G O L LOG é a divisão de
tr ansporte e logística de car gas que atende mais de 3.000 municípios br asileiros e, atr avés de par ceir os, 90 destinos internacionais em
47 países. S M I LES é um dos maior es pr ogramas de fidelidade de coligação na Amér ica Latina, com mais de 11 milhões de par ticipantes
cadastr ados, per mitindo que clientes acumulem milhas e r esgatem passagens aér eas par a mais de 700 localidades em todo o mundo .
As ações da GLAI são negociadas na BM&FBOVESPA (GOLL4) e na NYSE (GOL), e a Companhia tem as seguintes classificações: CCC
(Standar d & Poor s), CC (Fitch) e Caa3 (Moody’s).
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