GOL arquiva formulário 20-F de
2017 na SEC
São Paulo, 30 de abril de 2018 – A GOL Linhas Aéreas Inteligentes (“GLAI”), (B3: GOLL4 e NYSE: GOL),
a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia que arquivou o formulário 20-F de 2017,
relatório anual que detalha as atividades operacionais e financeiras da Companhia, conforme
determina regulamentação da SEC (U.S. Securities and Exchange Commission), para o exercício findo
em 31 de dezembro de 2017.
Os acionistas e os detentores de ADRs da GOL podem obter cópia impressa do 20-F da GOL,
gratuitamente, fazendo um pedido ao Departamento de Relações com Investidores da GOL dentro de
um prazo razoável.
O formulário também pode ser acessado no website de Relações com Investidores da GOL
(www.voegol.com.br/ri).
Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55(11) 2128-4700

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 66 destinos, sendo 55 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 mais de 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 17 anos. 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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