Comunicado ao Mercado
São Paulo, 21 de fevereiro de 2019 - GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (“GOL” ou
“Companhia”), (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), em cumprimento ao disposto no §4º do artigo 157 da
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e
na Instrução CVM nº 358/2002 (“ICVM 358”), em face da publicação nesta data, no jornal Valor
Econômico, de matéria intitulada “Família Constantino deixará controle da Gol para fusão com
Smiles” (“Matéria”), vem esclarecer o que segue:
(i)

a Matéria foi elaborada sem qualquer contribuição da GOL;

(ii)

não há, na presente data, fatos concretos que sustentem as afirmações contidas na
Matéria com relação à potencial operação de reestruturação societária envolvendo a
controlada Smiles Fidelidade S.A. (B3: SMLS3) (“Smiles” e “Operação Smiles”,
respectivamente), em especial, no tocante (a) à uma alteração da estrutura de
controle da GOL, (b) à Família Constantino deixar de controlar a GOL; e (c) à listagem
da GOL no Novo Mercado; e

(iii)

não há, na presente data, qualquer acordo (a) com relação à estrutura para a
implementação da Operação Smiles ou (b) com relação aos termos e condições da
potencial Operação Smiles.

A GOL recomenda a seus acionistas e ao mercado que não sejam tomadas decisões de
investimento baseadas nas informações constantes da Matéria.
A GOL confirma que está observando os procedimentos descritos no Fato Relevante do dia 16 de
dezembro de 2018, e que manterá seus acionistas e o mercado informados na medida em que o
assunto em questão evolua.
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GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A
A GOL transporta mais de 30 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha no Brasil, a GOL
oferece aos clientes mais de 700 voos diários para 69 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados
Unidos. A GOLLOG é um líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400
municípios brasileiros e, por meio de parceiros, chega a mais que 200 destinos internacionais em 95
países. SMILES é um dos maiores programas de fidelidade de coalizão na América Latina, com mais de 15
milhões de participantes cadastrados, permitindo que clientes acumulem milhas e resgatem passagens
aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo. Com sede em São Paulo, a GOL tem uma equipe de
mais de 15.000 profissionais da aviação altamente qualificados e opera uma frota de 120 aeronaves Boeing
737, com um pedido adicional de 133 aeronaves Boeing 737 MAX, sendo a aérea mais pontual do Brasil e a
líder com um histórico de segurança de 18 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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