Plano de Reestruturação da
GOL avança
São Paulo, 6 de maio de 2016 - A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. “GOL” ou “Companhia”
(BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: CC, Fitch: C e Moody’s: Caa3), a maior companhia aérea
de baixo custo e melhor tarifa da América Latina, comunica que iniciou nesta semana a mais recente
fase de seu amplo plano de

reestruturação, iniciado em meados de 2015. Essa fase envolve a

proposta de reestruturação de até US$780 milhões em dívidas emitidas sem garantia no mercado de
capitais internacional. Os detentores desses bônus denominados em dólares têm agora a
oportunidade de trocar seus títulos por novos bônus, com garantias e um prêmio sobre os valores de
mercado dos papéis em circulação. Os títulos sem garantias compõem um grande grupo de credores
ou contrapartes que ainda não havia sido abordado na ampla reestruturação financeira da GOL.
No dia 3 de maio, a GOL iniciou essa fase do plano de reestruturação. Essa etapa, que contempla a
reestruturação de US$780 milhões de seus títulos em circulação no mercado internacional, é uma
iniciativa importante para a Companhia.
“A oferta da GOL para trocar todos os bônus emitidos em dólares em circulação no mercado por
novos bônus garantidos, com cobertura de colateral de mais de 100% sobre os novos papéis, com
uma parte em dinheiro e um prêmio sobre o valor atual de mercado configura uma ótima
oportunidade

para

os

detentores

de

bônus

da

GOL

participarem

voluntariamente

dessa

reestruturação e receberem um prêmio por seus papéis”, disse o Vice-presidente Financeiro da
Companhia, Edmar Lopes.
Em meados de 2015, o plano de reestruturação da GOL, abrangendo R$17 bilhões em dívida e outras
obrigações, foi iniciado com uma injeção de capital pelos acionistas de US$150 milhões, incluindo
US$100 milhões do grupo controlador, que manteve sua participação de 63% no capital, e US$50
milhões da Delta Airlines, parceiro estratégico da GOL, que elevou sua participação a 9,5% do capital.
A Delta contribuiu ainda para o plano provendo garantias para um empréstimo (Term Loan) de
US$300 milhões. Também em 2015, fornecedores da GOL contribuíram oferecendo melhores
condições comerciais, o que produziu uma economia anual de R$300 milhões à Companhia.
A reestruturação da GOL prosseguiu em 2016. A fabricante de aviões Boeing, parceira da Companhia,
concordou em flexibilizar o cronograma de entrega de aeronaves, o que resulta em um fluxo de caixa
de até R$550 milhões para ajudar a financiar a oferta de troca de bônus. A Companhia está
renegociando seus contratos de arrendamento e espera, como resultado das renegociações, obter
economias de R$220 milhões. Adicionalmente, a Delta ofereceu apoio adicional por meio da redução
da exigência de ações do Smiles como colateral. Banco do Brasil e Bradesco estão provendo uma
contribuição financeira substancial: além de estender o prazo de amortizações de R$1 bilhão em
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debêntures que detêm, eles seguem disponibilizando à Companhia importantes mecanismos
financeiros, incluindo mais de R$300 milhões em linhas de crédito e em cartas de crédito. Além
disso, a GOL firmou um acordo com o Smiles, por meio do qual a GOL deverá receber
antecipadamente recursos de passagens a serem emitidas, à medida que obtenha ganhos de caixa
decorrentes do processo de reestruturação, incluindo os resultados da oferta de troca de bônus.
“Nós acreditamos firmemente que esta é uma oferta boa e justa, e a melhor que a GOL pode prover.
Esperamos que os detentores de bônus compreendam que é do interesse deles trocar esses papéis.
Os parâmetros foram firmados pela Companhia, e nós podemos alterá-los se as circunstâncias
exigirem”, acrescentou Lopes.
Para aqueles que desejam aproveitar o prêmio oferecido, deverão participar da oferta de troca dos
bônus denominados em dólares até 17 de maio, após essa data até 1º de junho não haverá prêmio.
Detentores de bônus podem entrar em contato com o agente para requisitar a carta de elegibilidade
por meio do telefone (212) 269-5550, ou, para aqueles que estão nos Estados Unidos, por ligação
gratuita, no (866) 796-6898. Para obter mais informações sobre como participar da oferta, acesse o
site www.dfking.com/gol.
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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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