Classificação de risco da GOL de
moeda estrangeira foi elevado
para B pela Fitch
São Paulo, 13 de novembro de 2017 – A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (“GOL” ou “Companhia”),
(B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia hoje que a Fitch
Ratings – uma das três maiores agências de classificação de risco de crédito corporativo – elevou a
classificação de risco de crédito da GOL, assim como dos papéis emitidos pela companhia e pelas
empresas 100% controladas pela mesma. Os IDRs (Issuer Default Ratings – Rating de Probabilidade de
Inadimplência do Emissor) de moeda estrangeira e local foram elevados para B, com perspectiva estável
(de CCC). As notas seniores sem garantia de 2022 e 2023, e os bônus perpétuos Gol foram elevados para
B com perspectiva estável (de CCC-), e estão agora no mesmo nível das IDRs da companhia. A
classificação de risco das notas seniores com garantia de 2018, 2021 e 2028 foram elevados para B+ com
perspectiva estável (de CCC+). A classificação de risco da Gol para escala nacional foi elevado para BBB(bra) com perspectiva estável, de CCC (bra). “Esta elevação da classificação de risco reflete o crédito
sólido da Gol e tornou-se possível pelo árduo trabalho e dedicação de todos os colaboradores da Gol. É
um atestado para os resultados de sucesso da nossa transformação, que levou a cinco trimestres
consecutivos de margem operacional positiva e significativa solidez do nosso balanço,” disse Richard
Lark, Vice Presidente Financeiro.
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Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil. A GOL é a maior companhia aérea do Brasil,
transportando 33 milhões de passageiros em mais de 700 voos diários para 63 destinos, sendo 52 no Brasil e 11 na
América do Sul e no Caribe, com uma frota de 120 aeronaves Boeing 737 e um pedido adicional de 120 aeronaves
Boeing 737 MAX. A GOLLOG é a divisão de transporte e logística de cargas líder que atende mais de 2.200 municípios
brasileiros e, por meio de parceiros, 205 destinos internacionais em 95 países. SMILES é um dos maiores programas de
fidelidade de coalizão na América Latina, com mais de 12 milhões de participantes cadastrados, permitindo que
clientes acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo. A GOL tem
uma equipe de mais de 15.000 profissionais da aviação altamente qualificados que entregam o desempenho mais
pontual do Brasil e líder na indústria com um histórico de segurança de 16 anos. As ações da GOL são negociadas na B3
(GOLL4) e na NYSE (GOL).
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