Alteração de Participação
Acionária
São Paulo, 1 de setembro de 2021 – GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (“GOL” ou “Companhia”) (B3: GOLL4 e
NYSE: GOL), em atendimento ao disposto no artigo 12 da Instrução CVM nº 358/2002, conforme alterada,
comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu correspondência de seu acionista Capital
International Investors (“CII”), na qualidade de divisão independente de investimentos da Capital Research and
Management Company, sociedade constituída e existente de acordo com as leis dos Estados Unidos da América,
com sede em 333, South Hope Street, Los Angeles, Califórnia 90071, Estados Unidos da América, na qualidade
de holding de sociedades administradoras de investimento no exterior, tendo como representante legal no
Brasil o J.P. Morgan S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, inscrito no CNPJ/ME sob o nº
33.851.205/0001-30, e o Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrito no CNPJ/ME sob o
nº 33.868.597/0001-40, informando que aumentou a participação que administra em ações preferenciais
(“Ações PN”) e American Depositary Receipts (“ADRs”) representativos de Ações PN de emissão da Gol Linhas
Aéreas Inteligentes S.A.
A CII administrava 15.390.994 Ações PN da Companhia, correspondentes a 4,90% dessa espécie de ação e, em
decorrência das operações acima mencionadas, passou a administrar um total de 17.500.994 Ações PN e ADRs
da Companhia, que representam 5,57% dessa espécie de ação. Trata-se de um investimento minoritário que
não altera a composição do controle ou a estrutura administrativa da Companhia. A correspondência original
encontra-se disponível no seguinte link: www.voegol.com.br/ri.
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Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (“GOL”)
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 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 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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