S&P Atribui Classificação de Risco
B- para Proposta Emissão de Notas
Seniores Sem Garantia
São Paulo, 27 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 Standard &
Poor`s – uma das três maiores agências de classificação de risco de crédito corporativo – atribuiu
preliminarmente uma classificação de risco de crédito B- (de CCC+) para a proposta emissão de notas
seniores sem garantia da Gol. A classificação de risco de longo prazo de escala global e nacional e as
notas seniores sem garantia de 2020, 2022 e 2023 da Companhia foram colocadas em CreditWatch com
perspectiva positiva e devem ter sua classificação de risco de crédito elevadas em um nível quando a
futura oferta de notas seniores sem garantia for concluída. “ Estamos muito satisfeitos, após já termos
recebido a elevação de nossa classificação de risco pela Fitch no dia 13 de novembro, com a conquista
deste novo reconhecimento do fortalecimento de nosso perfil de crédito pela S&P. Continuaremos
focados no nosso plano de negócio buscando a contínua melhoria de nossos índices de crédito e
rentabilidade.” 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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