Aumento de participação
acionária
São Paulo, 4 de maio de 2016 - A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. “GOL” ou “Companhia”
(BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: CCC-, Fitch: CCC e Moody’s: Caa1), a maior companhia
aérea de baixo custo e melhor tarifa da América Latina, em cumprimento ao artigo 12, parágrafo 1º,
da Instrução nº 358 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), de 2002, conforme alterada,
informa que recebeu da Wellington Management Group LLP., sociedade com sede na rua Congress
280, Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos da América, na data de 03 de maio de 2016,
correspondência informando que as carteiras de clientes sob gestão das Entidades Wellington
adquiriram, por meio de operações em bolsas de valores, diretamente ou por meio de American
Depositary Receipts ("ADRs"), ações preferenciais de emissão da Companhia (“Ações Preferenciais”) ,
passando a deter 1,023,399 ADRs, representativas de 10,233,990 Ações Preferenciais, que
correspondem a 5,03% do total de Ações Preferenciais da Companhia.
Wellington Management Group LLP. informou ainda que se trata de investimento minoritário que não
envolve alteração do controle ou da administração da Companhia, e que não possui a intenção de
adquirir o controle tampouco alterar a administração da Companhia.
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Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
A GOL Linhas Aéreas Inteligentes, a maior companhia aérea de baixo custo e melhor tarifa da América Latina, opera cerca de 900 voos diários
para 68 destinos, sendo 13 internacionais na América do Sul e Caribe, utilizando uma frota jovem e moderna de aeronaves Boeing 737-700 e
737-800 Next Generation, as mais seguras, eficientes e econômicas da classe. O programa de relacionamento SMILES permite que seus
participantes acumulem milhas e resgatem bilhetes para mais de 700 localidades em todo o mundo, por meio de voos realizados por parceiras
aéreas. A companhia possui também o serviço logístico Gollog, que capta e distribui cargas e encomendas em 3.192 municípios b rasileiros e
através de parceiras são mais de 47 países e 90 destinos internacionais. Com seu portfólio de produtos e serviços inovadores, a GOL Linhas
Aéreas Inteligentes oferece a melhor relação custo-benefício do mercado.
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3 May 2016
Gol Linhas Aereas Inteligentes
Attn.: Thiago Stanger and Vitor Ribeiro
Investor Relations
Email: ri@golnaweb.com.br
Ref: Increase of significant ownership interest in Gol Linhas Aereas Inteligentes

Dear Sirs,
Wellington Management Group LLP (“Wellington Management”), a limited liability partnership validly
existing under the laws of the Commonwealth of Massachusetts, USA, headquartered at 280 Congress Street,
Boston, Massachusetts, 02210, USA, in its capacity as the ultimate parent company to a series of companies that
exercise investment management activities with clients outside of Brazil (the “Wellington Entities”) and on
their behalf, in compliance with Article 12 of the CVM Instruction No. 358, dated January 3, 2002, as amended,
hereby informs that the portfolios of clients under the Wellington Entities’ management (the “Accounts”) have
acquired, through certain transactions on stock exchanges, directly or through American Depositary Receipts
(“ADRs”), certain preferred shares issued by Gol Linhas Aereas Inteligentes (“Company”), thus holding,
currently 1,023,399 ADR shares. On a converted basis this is equal to 10,233,990 preferred shares, representing
5.03% of all preferred shares issued by the Company.
Wellington Management also informs that the Wellington Entities have proxy voting rights on behalf of certain
Accounts, in connection with the discretionary management powers.
This is a minority investment that does not involve a change in the composition of corporate control or a
change in the management structure of the Company. Currently, the Wellington Entities do not intend to
purchase for the Accounts any additional shares of the Company with the intent to acquire control or to
change the management structure of the Company.
For purposes of Article 119 of Law 6,404, of December 15, 1976, as amended, the representative(s) in Brazil of
the Accounts are listed below:
BNY Mellon Nominees Limited
JP Morgan Chase Nominees Limited
ROY Nominees Limited
State Street Nominees Ltd.
Nortrust Nominees Limited

