Declaração de aumento de
participação acionária
São Paulo, 24 de junho 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 nesta data, da Janus Capital Management LLC ("Janus"), a carta abaixo transcrita, que
informa a Companhia acerca de aumento de participação acionária:
“Esta carta é apresentada em nome de Janus Capital Management LLC ("Janus"), nos termos do
artigo 12º da Instrução CVM nº 358/02 com a finalidade de relatar um aumento significativo no
capital da GOL Linhas Aéreas Inteligentes SA (a "Companhia"). A Janus é uma consultoria de
investimentos registada sob a Lei dos Assessores de investimento dos EUA de 1940 que fornece
consultoria de investimento para diversos fundos mútuos e outras contas ("Clientes Janus"). As
ações da Companhia são pertencem a Janus em nome de diferentes clientes da Janus apenas para
fins de investimento e não para exercer controle sobre a Companhia.
A seguinte informação é fornecida em relação à Janus e sua participação acionária da Companhia:
Endereço: Rua de Detroit Denver, 151 Colorado 80206
Tipo de Entidade: Sociedade de Responsabilidade Limitada
Estado e País de Organização: Delaware, EUA
Natureza de interesse: Janus é proprietária de todas as ações que lhe são atribuídas unicamente na
sua qualidade de consultor de investimentos para os clientes Janus. A Janus não tem nenhum
interesse econômico (exemplo, o direito a dividendos ou proventos de venda) de ações da
Companhia. A Janus geralmente tem o direito de votar ações de empresas de carteiras detidas em
nome dos clientes Janus.
Porcentagem de participação: Após o fechamento do mercado (Horário Padrão Orienta) na
segunda-feira 22 de junho de 2015, Janus tinha voto e/ou propriedade a um total de 7.031.861
ações preferenciais da Companhia em nome de vários clientes Janus. Nossos registros indicam que a
atual posição da Janus é de 5,05% das ações preferenciais em circulação da Companhia. O
percentual acima foi calculado com base no nosso entendimento de que a Companhia possui
139.318.000 ações preferenciais.
Trata-se de um investimento minoritário que não altera a composição do controle ou a estrutura
administrativa da Companhia. Atualmente, Janus não pretende adquirir, em nome de seus clientes,
quaisquer ações preferenciais adicionais de emissão da Companhia com a intenção de adquirir o
controle ou alterar a estrutura administrativa da Companhia. Nem Janus nem qualquer de suas
afiliadas detêm valores mobiliários de emissão da Companhia para suas contas próprias. Não há
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debêntures conversíveis em ações detidas, direta ou indiretamente, por Janus ou por qualquer de
suas afiliadas, nem qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do direito de direito de voto
ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia em que Janus ou qualquer de
suas afiliadas seja parte.”
Tradução livre

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 910 voos diários para 72 destinos, sendo 16 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.

Relação com Investidores
ri@golnaweb.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55(11)2128-4700

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.
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