Aviso aos Acionistas
São Paulo, 10 de janeiro de 2022 - A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL) (GOL ou
“Companhia”), maior companhia aérea doméstica do Brasil, em continuidade aos fatos relevantes divulgados
em 12 de fevereiro e 24 de março de 2021, vem informar aos seus acionistas que, em 21 de dezembro de 2021,
foi realizado um leilão, organizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), por meio do qual foram alienadas
9.744 (nove mil, setecentas e quarenta e quatro) ações preferenciais de emissão da Companhia, referentes às
frações de ações remanescentes em decorrência da incorporação das ações de emissão da Gol Linhas Aéreas
S.A. (“GLA”) pela Companhia, nos termos da Cláusula 4.2.1 do Protocolo e Justificação celebrado no âmbito da
incorporação de ações de emissão da Smiles Fidelidade S.A. (“Smiles”) pela GLA, seguida da incorporação de
ações de emissão da GLA pela Companhia, conforme aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia realizada em 24 de março de 2021.
O resultado do leilão, no valor total de R$ 177.290,93 (cento e setenta e sete mil, duzentos e noventa reais e
noventa e três centavos), já líquido de taxas, será disponibilizado aos antigos acionistas da GLA (incluindo os
antigos acionistas da Smiles), titulares das frações, nas devidas proporções até 31 de janeiro de 2022,
considerado o preço de R$ 18,202703359 por ação.
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Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, líder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, ela é a
empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia
mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, além de disponibilizar aos Clientes diversos acordos de codeshare
e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o
propósito de “Ser a Primeira para Todos”, a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior
oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor
programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no
Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 15 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na
Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 127 aeronaves Boeing 737. As ações da Companhia são
negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
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