Fato Relevante

São Paulo, 19 de março 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 a celebração, nesta data, de
uma venda antecipada de passagens aéreas de Gol Linhas Aéreas S.A. ("GLA") para a Smiles Fidelidade
S.A. (“Smiles”), com interveniência anuência da Companhia, que também atuará como devedora
solidária e principal pagadora de todas as obrigações assumidas pela GLA. O valor total da venda foi
de R$300.000.000 (trezentos milhões de reais) e será remunerado a 115% da taxa CDI
(aproximadamente 3,05% p.a.). Adicionalmente, foram negociadas determinadas condições comerciais
em benefício da Smiles, bem como do compromisso da manutenção da estrutura contratual em vigor
durante o exercício de 2021.
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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 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 128 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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