Comunicado ao Mercado

São Paulo, 22 de julho de 2020 – GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (“GOL” ou “Companhia”) (B3: GOLL4 e
NYSE: GOL), em cumprimento à Instrução 308/99 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), comunica que o
seu comitê de auditoria estatutário aprovou a contratação do Grant Thornton Auditores Independentes (“GT”)
na qualidade de auditor independente da Companhia para propósitos de cumprimento com as exigências da
CVM e a Ernst & Young Auditores Independentes S.S. (“EY”) na qualidade de auditor independente da Companhia
para propósitos de cumprimento com as exigências da U.S. Securities and Exchange Commission. Em razão de
condições comerciais, a GT e a EY substituirão a KPMG Auditores Independentes a partir do segundo trimestre
de 2020 e iniciarão as suas atividades com a revisão das informações trimestrais referentes ao segundo trimestre
de 2020. KPMG Auditores Independentes concordou com a razão da substituição, e confirmou que não teve
discordâncias entre KPMG Auditores Independentes e GOL em relação a assuntos contábeis, controles internos
e as demonstrações financeiras da GOL.
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Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (“GOL”)
A GOL é uma companhia brasileira e transporta mais de 37 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 para 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 16 mil profissionais altamente qualificados, e opera uma frota padronizada de 131 aeronaves Boeing 737, sendo a
companhia aérea líder no mercado doméstico e com um histórico de segurança de 19 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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