GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
C.N.P.J./M.E. nº 06.164.253/0001-87
N.I.R.E. 35.300.314.441

Instruções sobre a Reorganização Societária para investidores
Smiles não residentes
São Paulo, 19 de maio de 2021 – A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (“GOL”), (B3: GOLL4 e
NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, em complemento ao Aviso aos Acionistas
de 7 de maio de 2021, informa que, para os fins da operação de incorporação de ações da Smiles,
a qual resultará na migração de sua base acionária para a GOL, os agentes de custódia deverão
informar à GOL os dados dos Acionistas da SMILES não residentes, na data de 4 de junho de 2021
(Data Base), inclusive o custo médio de aquisição das ações da SMILES, na forma do Anexo I deste
Aviso, até 23:59 horas do dia 7 de junho de 2021, por meio de e-mail enviado ao seguinte endereço:
ri@voegol.com.br.
A GOL, nos termos do que determina a legislação e a regulamentação da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, reitera que: (i) considerará igual a zero o custo de aquisição para os Acionistas
SMILES não residentes na Data Base que não encaminharem o valor do custo médio de aquisição das
ações da SMILES até 23:59 horas do dia 7 de junho de 2021; e (ii) aplicará a alíquota de 25% sobre
o ganhos dos Acionistas SMILES não residentes na Data Base que deixarem de informar, nos termos
do Anexo I, o seu país ou dependência de residência ou domicílio fiscal.

GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55(11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
A GOL é uma companhia brasileira e transporta mais de 36 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha
de transporte aéreo no país, a GOL oferece aos seus Clientes mais de 750 voos diários para mais de 100 destinos no
Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é líder no negócio de logística e transporte de cargas, e
atende mais de 3.400 municípios brasileiros e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. Por sua
vez, a controlada SMILES permite que mais de 16 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem
passagens aéreas ara mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São
Paulo, a GOL conta com uma equipe de mais de 14 mil profissionais altamente qualificados e opera uma frota
padronizada de 127 aeronaves Boeing 737, sendo a companhia aérea líder no mercado doméstico e com um histórico
de segurança de 20 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para
melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL).
Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
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Anexo I ao Aviso aos Acionistas
Informação sobre o Custo Médio de Aquisição de Ações

Nome
CPF / CNPJ
Local de Residência Fiscal
Enquadramento nos Termos da Resolução
4.373/14 do CMN
Quantidade de Ações
Custo médio de aquisição
* A Companhia solicita que as informações acima sejam encaminhadas em formato xls. arquivo
excel.

