BlackRock Aumenta Participação
Acionária na GOL
São Paulo, 1º de julho de 2020

GOL

)

(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 que recebeu correspondência
da BlackRock Inc

, datada de 30 de junho de 2020, na qual informa que adquiriu ações

da Companhia, sendo que em 25 de junho de 2020, suas participações alcançaram, de forma
agregada, 8.895.984 ações preferenciais e 2.752.
totalizando 14.401.144 ações preferenciais, representando aproximadamente 5,25% do total de ações
preferenciais de emissão da Companhia. Ademais, BlackRock informou que (i) tem sede registrada em
55 East 52nd. Street Cidade de Nova Iorque, Estado de Nova Iorque 10022-0002, Estados Unidos da
América; (ii) o objetivo das participações societárias é estritamente de investimento, não objetivando
alteração do controle acionário ou da estrutura administrativa da Companhia; e (iii) não foram
celebrados, pela BlackRock, quaisquer contratos ou acordos que regulem o exercício de direito de
voto ou compra e venda de valores mobiliários emitidos pela GOL.

A

correspondência

original
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para
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no

seguinte

link

www.voegol.com.br/ri.
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A GOL é uma companhia brasileira e transporta mais de 37 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 16 mil profissionais altamente qualificados, e opera uma frota padronizada de
131 aeronaves Boeing 737, sendo a companhia aérea líder no mercado doméstico e com um histórico
de segurança de 19 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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Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. – Divulgação de Aquisição de Participação Acionária
Relevante
Prezados Senhores,

1

A BlackRock, Inc. (“BlackRock”) vem, em nome de alguns de seus clientes, na qualidade de
administrador de investimentos, informar que adquiriu ações preferenciais emitidas pela Gol Linhas
Aereas Inteligentes S.A. (“Companhia”), sendo que, em 25 de junho de 2020, suas participações
alcançaram, de forma agregada, 8.895.984 ações preferenciais e 2.752.580 American Depositary
Receipts (“ADRs”), representativos de ações preferenciais, totalizando 14.401.144 ações preferenciais,
representando aproximadamente 5,25% do total de ações preferenciais emitidas pela Companhia.

2

A fim de atender o disposto no Artigo 12 da Instrução nº 358 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”),
datada de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, a BlackRock, por meio desta, solicita ao Diretor de
Relações com Investidores da Companhia a divulgação das seguintes informações à CVM e aos demais
órgãos competentes:
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(i)

BlackRock tem sede registrada em 55 East 52nd Street, Cidade de Nova Iorque, Estado de Nova
Iorque 10022-0002, Estados Unidos da América;

(ii)

as participações societárias detidas pela BlackRock alcançaram, de forma agregada, 8.895.984
ações preferenciais e 2.752.580 ADRs, representativos de ações preferenciais, totalizando
14.401.144 ações preferenciais, representando aproximadamente 5,25% do total de ações
preferenciais emitidas pela Companhia, conforme especificado no item 1 acima;

(iii)

o objetivo das participações societárias acima mencionadas é estritamente de investimento, não
objetivando alteração do controle acionário ou da estrutura administrativa da Companhia; e

(iv)

não foram celebrados, pela BlackRock, quaisquer contratos ou acordos que regulem o exercício
de direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários emitidos pela Companhia.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou comentários adicionais que julguem
necessários quanto ao assunto.
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