Comunicado ao Mercado – Conversão de
Ações Ordinárias em Ações Preferenciais

São Paulo, 22 de Dezembro de 2017 – GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (“GOL” ou
“Companhia”), (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, em
atendimento ao disposto no artigo 12, parágrafo 6º, da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº. 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem informar aos seus
acionistas e ao mercado em geral que recebeu correspondência de seu acionista controlador, o
Fundo de Investimento em Participações Volluto (“FIP Volluto”), na qual informa que converteu
2.171.354.430 ações ordinárias em ações preferenciais de emissão da Companhia, passando a
deter, 130.953.776 ações preferenciais de emissão da Companhia, representando 49,25% do
total das ações preferenciais de emissão da Companhia. O FIP Volluto possui 61,19% do capital
social total da Companhia. A conversão das ações ordinárias em ações preferenciais não altera
a participação do FIP Volluto e demais acionistas no capital econômico da Companhia. FIP
Volluto informou que a conversão ocorre no contexto da reorganização de seus ativos.
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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 64 destinos, sendo 53 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 2.400 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 13 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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