Teleconferência de Tráfego 2T15

GOL Convida para a Teleconferência sobre os Resultados de Tráfego do 2T15
São Paulo, 17 de Julho de 2015 - GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (BM&FBOVESPA:
GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: B, Fitch: B-, Moody's: B3), a maior companhia aérea de baixo
custo e melhor tarifa da América Latina, anuncia que os números prévios de tráfego aéreo
do mês de junho/2015 e consolidado do segundo trimestre de 2015 serão divulgados no
dia 27/07 antes da abertura do mercado.
A Companhia conduzirá uma teleconferência para apresentar os resultados do tráfego
conforme abaixo:

Teleconferências
Português
27 de Julho de 2015
10h00 (horário de Brasília)
09h00 (horário de Nova York)
Tel.: +55 (11) 2188 0155
Código: GOL
Replay até 03/08: +55 (11) 2188-0400
Código Replay: GOL
Webcast: clique aqui

Inglês
27 de Julho de 2015
10h30 (horário de Brasília)
09h30 (horário de Nova York)
Tel.: +1 (412) 317 6776
Código: GOL
Replay até 03/08: +1 (412) 317 0088
Código Replay: 10067879
Webcast: clique aqui

Os participantes devem se conectar aproximadamente 10 minutos antes do início das
teleconferências.
Slides e Webcast: Os slides da apresentação estarão disponíveis para visualização e
download em nosso website www.voegol.com.br/ri. O áudio das teleconferências será
transmitido ao vivo pela Internet, no mesmo site, onde ficará disponível após o evento.
A companhia anuncia também seu cronograma para divulgação do 2T15. O quiet period
terá início em 30/07, a divulgação dos resultados ocorrerá em 13/08 após fechamento do
mercado e as teleconferências em Português e Inglês serão realizadas no dia 14/08. Os
dados de conexão para estas teleconferências serão fornecidos posteriormente.
CONTATO
Edmar Lopes
Vice-Presidente Financeiro e de RI
Eduardo Masson
Diretor Financeiro e de RI
Thiago Stanger
Relações com Investidores

SOBRE A GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (Bovespa: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior Companhia Aérea de baixo
custo e melhor tarifa da América Latina opera cerca de 900 voos diários com um total de 73 destinos, sendo
17 internacionais, na América do Sul, Caribe e Estados Unidos, 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 mais
3.500 municípios brasileiros e oito internacionais. Com seu portfolio de produtos e serviços inovadores, a
GOL Linhas Aéreas Inteligentes oferece a melhor relação custo-benefício do mercado.
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