GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
CNPJ/ME nº 06.164.253/0001-87
NIRE 35.300.314.441
Companhia Aberta
AVISO AOS ACIONISTAS

São Paulo, 28 de abril de 2021 - A GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
(B3: GOLL4 e NYSE: GOL) (“GOL” ou “Companhia”) em conformidade com o art.
30, inciso XXXII, da Instrução CVM 480 e com as orientações fornecidas no
Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº 01/2021, divulgado em 26 de fevereiro de 2021, vêm
a público, por meio de seus administradores, comunicar aos seus acionistas que,
foi aprovado, em reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, um
aumento do capital social da Companhia nos seguintes termos (“Aumento de
Capital”):
1. Razões do Aumento e Destinação dos Recursos.
O Aumento de Capital visa apoiar (i) a aceleração da transição de aeronaves 737
NG para 737 Max, (ii) a flexibilidade financeira da GOL para executar uma gestão
credit-acreative de passivos e (iii) o nosso acesso a oportunidades de negócio
que criem valor.
O Aumento de Capital não terá consequências jurídicas/societárias relevantes,
uma vez que observa o direito de preferência para os acionistas da Companhia,
nos termos do disposto no artigo 171 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei
das Sociedades por Ações”).
2. Parecer do Conselho Fiscal.
O Conselho Fiscal opinou favoravelmente ao aumento de capital em reunião de
28 de abril de 2021.
3. Quantidade de Ações a Serem Emitidas e Direitos Garantidos.
O Aumento de Capital será realizado mediante a emissão, para subscrição
privada, de até (i) 171.136.140 ações ordinárias e (ii) 16.268.441 ações
preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, no montante
total de até R$ 511.813.108,55 (“Aumento de Capital Total”), observada
homologação parcial do Aumento de Capital, após o atingimento do Valor Mínimo
do Aumento (conforme definido no item 10 abaixo). Os Acionistas Controladores
apresentaram garantia firme de subscrição e integralização em relação a valor
superior ao Valor Mínimo do Aumento, na forma do item 6 abaixo.

As ações a serem emitidas conferirão aos seus titulares os respectivos direitos,
vantagens e restrições de cada espécie conferidos pelas demais ações ordinárias
e preferenciais de emissão da Companhia, conforme estabelecido no seu Estatuto
Social, inclusive quanto ao recebimento integral de dividendos e/ou juros sobre
capital próprio que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da data de
homologação do aumento de capital.
4. Preço de Emissão por Ação.
O preço de emissão por ação preferencial será de R$ 24,19 (“Preço de Emissão
PN”), fixado conforme artigo 170, §1º, inciso III, da Lei nº 6.404/76, com base
no preço da cotação de fechamento das ações preferenciais de emissão da
Companhia na B3 em 28 de abril de 2021, que representa um prêmio de 9,13%
para o preço médio ponderado pelo volume das ações preferenciais das GOL para
os últimos 30 dias.
O preço de emissão por ação ordinária será de R$ 0,6911, equivalente ao valor
do Preço de Emissão PN dividido por 35 (trinta e cinco), de forma a refletir a
diferença dos direitos patrimoniais atribuídos às ações ordinárias e às ações
preferenciais, conforme o artigo 5º, §3º e §7º do Estatuto Social (“Preço de
Emissão ON”, em conjunto com Preço de Emissão PN, “Preço de Emissão”).
4.1 Critério e justificativas do Preço de Emissão
A Administração da Companhia entende que, dentre os critérios de determinação
do Preço de Emissão, aquele que reflete de forma mais adequada o preço das
ações da Companhia neste momento é o da cotação em bolsa.
Há assim, elementos que justificam a utilização isolada do critério de fixação de
preços previsto no inciso III, § 1º, do artigo 170 da Lei 6.404/1976, o que
representa, na opinião da Administração, a forma mais adequada de precificação
das ações da Companhia, sem diluição injustificada dos acionistas que não vierem
a participar do Aumento de Capital.
5. Direito de Preferência.
Será assegurado aos acionistas da Companhia o exercício do direito de
preferência para a subscrição de novas ações no âmbito do Aumento de Capital,
nos termos do artigo 171 da Lei nº 6.404/76, com base na posição acionária na
Companhia detida pelos acionistas da Companhia no encerramento do pregão da
B3 na data de 4 de maio de 2021. As ações de emissão da Companhia adquiridas
a partir do dia 5 de maio de 2021, inclusive, não concederão direito de
preferência na subscrição de Ações pelo acionista adquirente, sendo negociadas
“ex” direitos de subscrição.

(i) Cada ação ordinária conferirá ao seu titular o direito a subscrição de
0,05976086 ação ordinária emitida no Aumento de Capital; e (ii) cada ação
preferencial conferirá ao seu titular o direito a subscrição de 0,05976086 ação
preferencial emitida no Aumento de Capital.
6. Subscrição pelo Acionista Controlador
Os acionistas controladores da GOL informaram ao Conselho de Administração
da Companhia que pretendem subscrever até aproximadamente R$270 milhões
em ações da GOL, que corresponde ao valor proporcional de suas participações
no Aumento de Capital Total (“Valor da Subscrição pelos Acionistas
Controladores”).
7. Informações sobre a evolução histórica da cotação de ações da
Companhia na B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3”).
7.1. Cotações anuais nos últimos três anos:

2020

2019

2018

Cotação Mínima

R$5,60

R$20,50

R$9,31

Cotação Máxima

R$39,05

R$43,79

R$25,38

Cotação Média

R$20,60

R$30,96

R$16,20

7.2. Cotações trimestrais nos últimos dois anos:
2019

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

Cotação Mínima

R$22,81

R$20,50

R$31,56

R$31,00

Cotação Máxima

R$30,69

R$32,82

R$43,79

R$38,85

Cotação Média

R$26,24

R$25,96

R$36,27

R$35,04

2020

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

Cotação Mínima

R$5,60

R$9,47

R$16,47

R$15,62

Cotação Máxima

R$39,05

R$23,99

R$21,95

R$27,94

Cotação Média

R$27,68

R$13,97

R$19,05

R$21,71

7.3. Cotações mensais nos últimos seis meses:

Mar/21

Fev/21

Jan/21

Dez/20

Nov/20

Out/20

Cotação Mínima

R$19,47

R$21,63

R$22,21

R$23,30

R$15,62

R$15,69

Cotação Máxima

R$24,07

R$25,76

R$24,61

R$27,94

R$23,56

R$19,91

Cotação Média

R$21,28

R$24,09

R$23,49

R$25,89

R$20,81

R$18,58

7.4. Cotação média dos últimos 90 (noventa) dias: R$22,74
7.5 Preços de emissão de ações nos aumentos de capital social
realizados pela Companhia nos últimos 3 (três) anos:
Data

Valor Total

Preço por Ação

11/01/2018

R$ 1.499.719,17

R$ 9,31

08/05/2018

R$ 5.798.532,45

R$ 11,63

01/08/2018

R$ 2.472.026,37

R$ 7,46

31/10/2018

R$ 166.634,62

R$ 2,62

21/12/2018

R$ 5.491.473,91

R$ 9,31

27/02/2019

R$ 4.588.828,65

R$ 8,80

26/04/2019

R$ 511.992,80

R$ 3,63

30/10/2019

R$ 60.164.709,01

R$ 11,16

30/04/2020

R$ 726.645,28

R$ 3,69

30/07/2020

R$ 227.626,52

R$ 7,84

29/10/2020

R$ 304.223,92

R$ 2,62

8. Aumento do Capital Social.
Caso o Aumento de Capital seja equivalente ao Aumento de Capital Total, o valor
total do aumento será de R$511.813.108,55, que será destinado integralmente
ao capital social da Companhia, de forma que o capital social da Companhia
passará, em um primeiro momento, dos atuais R$3.165.054.354,88, dividido em
2.863.682.710 ações ordinárias e 274.024.257 ações preferenciais, para
R$3.676.867.463,43, dividido em 3.034.818.850 ações ordinárias e 290.292.698
ações preferenciais.

Caso o Aumento de Capital seja equivalente ao Valor Mínimo do Aumento, o valor
total do aumento será de R$100.000.000,00, que será destinado integralmente
ao capital social da Companhia, de forma que o capital social da Companhia
passará, e um primeiro momento, dos atuais R$3.165.054.354,88, dividido em
2.863.682.710 ações ordinárias e 274.024.257 ações preferenciais, para
R$3.265.054.354.88, dividido em 2.927.067.640 ações ordinárias e 276.347.199
ações preferenciais.
A nova redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, refletindo o novo
montante do capital social e o novo número de ações em que o capital social da
Companhia passar a se dividir em decorrência do Aumento de Capital, será
definida oportunamente, quando, por ocasião da homologação (total ou parcial,
conforme o caso) do Aumento de Capital pelo Conselho de Administração da
Companhia, quando os valores envolvidos no Aumento de Capital forem
conhecidos.
9. Forma de Integralização.
As ações emitidas no âmbito do Aumento de Capital deverão ser integralizadas à
vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição.
10. Homologação Parcial.
Uma vez subscrito valor superior ao valor mínimo do aumento de capital,
correspondente ao montante de R$ 100.000.000,00 (“Valor Mínimo do
Aumento”), ainda que não atinja o valor do Aumento de Capital Total, o Aumento
de Capital será considerado concluído e não haverá rodada de rateio de sobras.
Uma vez que o Valor da Subscrição pelo Acionistas Controladores é bastante
superior ao Valor Mínimo do Aumento, o Aumento de Capital será concluído após
o atingimento do Valor Mínimo do Aumento.
Na hipótese de homologação parcial do Aumento de Capital, não será concedido
prazo adicional para a reconsideração da decisão de subscrição. No entanto, será
assegurado ao subscritor o direito de condicionar a sua subscrição a que o
Aumento de Capital seja equivalente ao Aumento de Capital Total.
Adicionalmente, o subscritor deverá, no momento da subscrição, indicar se, na
hipótese do valor do Aumento de Capital for igual ou superior ao Valor Mínimo
do Aumento mas inferior ao Aumento de Capital Total, pretende receber (i) a
totalidade das ações por ele subscritas ou (ii) a quantidade equivalente à
proporção entre o número total de ações efetivamente subscritas e o número
máximo de ações originalmente aprovado para ser emitido no Aumento de
Capital Total, presumindo-se, na falta de manifestação, o interesse do subscritor
em receber a totalidade das ações subscritas.

O acionista cuja condição para a subscrição prevista no respectivo boletim de
subscrição não se implementar, receberá de volta o valor por ele integralizado,
sem correção monetária.
11. Potencial de Diluição.
Considerando que aos acionistas da Companhia será assegurado o direito de
preferência para a subscrição das novas ações da mesma espécie por ele detida,
sem alteração das respectivas proporções no capital social, caso os acionistas
exerçam a integralidade de seus respectivos direitos de preferência, o Aumento
de Capital não acarretará qualquer diluição dos atuais acionistas.
No caso de os acionistas optarem por não exercer o direito de preferência para
a subscrição das novas ações, a diluição total potencial resultante do Aumento
de Capital, considerando o Aumento de Capital Total, será de 5,64%.

12. Opinião dos Administradores sobre os Efeitos do Aumento de
Capital
Os Administradores da Companhia acreditam que a potencial diluição dos
acionistas esteja mitigada, tendo em vista o histórico de cotação das ações da
Companhia.
13. Procedimentos para o Exercício do Direito de Preferência.
Os titulares de ações de emissão da Companhia terão direito de preferência para
subscrever ações da mesma espécie e classe da que detiverem (ou seja, os
acionistas detentores de ações preferenciais poderão apenas e exclusivamente
exercer seu direito de preferência em ações preferenciais, e, da mesma forma,
os acionistas detentores de ações ordinárias poderão apenas e exclusivamente
exercer seu direito de preferência em ações ordinárias) podendo subscrever ou
ceder o seu direito de preferência para que terceiros subscrevam uma quantidade
de ações proporcional à participação acionária de titularidade de tais acionistas
na Companhia.
O prazo para o exercício do direito de preferência será de 30 (trinta) dias corridos,
contados de 5 de maio de 2021 (inclusive), ou seja, até o dia 9 de junho de 2021
(inclusive) (“Período do Direito de Preferência”). O exercício do direito de
preferência com relação às ações que estiverem em custódia da B3 deverá
observar os prazos e procedimentos operacionais estipulados pela B3.

Observados os procedimentos estabelecidos pelo Itaú Unibanco S.A. (“Itaú”),
instituição financeira responsável pela escrituração das ações de emissão da
Companhia, e da B3, o direito de preferência poderá ser exercido a partir do
início do Período do Direito de Preferência pelos acionistas, ou por cessionários
do direito de preferência para subscrição.
A Companhia irá protocolizar na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados
Unidos da América (SEC) um pedido de registro de oferta de direito de
preferência para subscrição das ações preferenciais, por meio do qual detentores
norte-americanos de ações preferenciais e de American Depositary Receipts
(ADRs) poderão subscrever ações preferenciais e ADRs de emissão da GOL no
âmbito do Aumento de Capital.

14. Procedimento para Subscrição de Ações
14.1. Ações Escrituradas no Itaú
Os acionistas detentores de ações de emissão da Companhia escrituradas no Itaú
que desejarem exercer seu direito de preferência na subscrição das novas ações
deverão dirigir-se, durante o Período do Direito de Preferência, a qualquer
agência da rede Itaú de segunda-feira a sexta-feira da 10h00 às 16h00 para
subscrição das novas ações mediante assinatura do boletim de subscrição e
pagamento do preço correspondente. Para esclarecimento de dúvidas, ou
obtenção de mais informações, os seguintes números de contato estão
disponíveis em dias úteis das 09h00 às 18h00: 3003-9285 (capitais e regiões
metropolitanas) ou 0800 7209285 (demais localidades).

14.2. Ações Custodiadas na Central Depositária da B3
Os titulares de direitos de subscrição custodiados na Central Depositária deverão
exercer os respectivos direitos de subscrição por meio de seus agentes de
custódia e de acordo com as regras estipuladas pela própria Central Depositária.

15. Documentação para a Subscrição de Ações e Cessão de Direito de
Subscrição.
Os titulares de direitos de subscrição custodiados no Itaú que desejarem exercer
seu direito de preferência ou ceder tal direito por meio do Itaú, deverão
apresentar os seguintes documentos:

Pessoa Física: (i) documento de identidade, (ii) comprovante de inscrição no
Cadastro de Pessoa Física (CPF), e (iii) comprovante de residência.
Pessoa Jurídica: (i) original e cópia do estatuto e ata de eleição da atual
diretoria ou cópia autenticada do contrato ou estatuto social consolidado, (ii)
comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), (iii)
cópia autenticada dos documentos societários que comprovem os poderes do
signatário do boletim de subscrição, e (iv) cópia autenticada do documento de
identidade, CPF e comprovante de residência do(s) signatário(s). Documentos
adicionais poderão ser requeridos de investidores residentes no exterior.
Representação por Procuração: nessa hipótese, será necessária a
apresentação de instrumento público de mandato com poderes específicos,
acompanhado dos documentos acima mencionados, conforme o caso, do
outorgante e do procurador.
Os titulares de direitos de subscrição custodiados na Central Depositária da B3,
deverão exercer seus direitos de preferência por meio de seus agentes de
custódia, obedecidos os prazos estipulados pela B3 e as condições deste aviso.
A assinatura do boletim de subscrição representará manifestação de vontade
irrevogável e irretratável do subscritor de adquirir as novas ações, gerando ao
subscritor a obrigação irrevogável e irretratável de integraliza-las no ato da
subscrição.
16. Crédito das ações.
As ações emitidas serão creditadas no dia útil subsequente à homologação do
Aumento de Capital pelo Conselho de Administração da Companhia, e deverão
ser passíveis de visualização nos extratos dos acionistas a partir do 3º dia útil
após a homologação.

