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São Paulo, 15 de setembro de 2015 - A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (BM&FBOVESPA: GOLL4 e
NYSE: GOL), (S&P: B-, Fitch: B-, Moody’s: B3), a maior companhia aérea de baixo custo e melhor tarifa
da América Latina, em cumprimento ao artigo 12, parágrafo 1º, da Instrução nº 358 da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”), datada de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada pela Instrução CVM nº
449 de 16 de março de 2007, comunica aos seus acionistas e ao mercado, que recebeu da Delta
Airlines Inc., em 10 de setembro de 2015, a carta abaixo transcrita, que informa a Companhia acerca
de aumento de participação acionária:

“Nos termos do artigo 12 da Instrução 358 emitida pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”),
conforme alterada, a Delta Airlines, Inc., sociedade regularmente constituída e regida sob as leis do
Estado de Delaware, com sede na Cidade de Atlanta, Estado da Georgia, na 1030 Delta Boulevard, GA
30354, inscrita no CNPJ sob o nº 22.954.092/0001-81 (“Delta”), devidamente representada no Brasil
por Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº
33.868.597/0001-10, por meio deste informa à Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (“Companhia”)
que a Delta adquiriu adicionalmente 24.625.570 ações preferenciais de emissão da Companhia,
aumentando sua participação de 2,93% para 9,48% no capital social total da Companhia e de 6% para
16,2% considerando apenas ações preferenciais.
A aquisição adicional dessas ações preferenciais é parte de operações estratégicas entre a Delta e a
Companhia, conforme informado ao mercado pela Companhia por meio do Fato Relevante divulgado
no dia 10 de Julho de 2015.”
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Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
A GOL Linhas Aéreas Inteligentes, a maior companhia aérea de baixo custo e melhor tarifa da América Latina, opera cerca de 900 voos diários
para 73 destinos, sendo 17 internacionais na América do Sul, Caribe e Estados Unidos, utilizando uma frota jovem e moderna de aeronaves
Boeing 737-700 e 737-800 Next Generation, as mais seguras, eficientes e econômicas da classe. O programa de relacionamento SMILES permite
que seus participantes acumulem milhas e resgatem bilhetes para mais de 700 localidades em todo o mundo, por meio de voos realizados por
parceiras aéreas. A companhia possui também o serviço logístico Gollog, que capta e distribui cargas e encomendas em mais 3.500 municípios
brasileiros e oito internacionais. Com seu portfólio de produtos e serviços inovadores, a GOL Linhas Aéreas Inteligentes oferece a melhor relação
custo-benefício do mercado.
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