GOL anuncia agenda de divulgação
do 2T16

São Paulo, 01 de agosto de 2016 - A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. - “GLAI ” ou “Grupo”
(BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), o maior grupo brasileiro de serviços de transporte aéreo e
viagens com receita anual de R$10 bilhões, anuncia agenda de divulgação de resultados para o 2T16.
Divulgação dos resultados 2T16
15 de agosto de 2016 (depois do fechamento do mercado).
As informações estarão disponíveis em nosso website www.voegol.com.br/ri.
Teleconferências:
Português

Inglês

16 de agosto de 2016

16 de agosto de 2016

10h00 (horário de Brasília)

11h30 (horário de Brasília)

09h00 (horário de Nova York)

10h30 (horário de Nova York)

Tel.: +55 (11) 3193-1001

Tel.: +1 (412) 317-5453

+55 (11) 2820-4001
Código: GOL

Código: GOL

Tel. replay: +55 (11) 3193-1012

Tel. replay: +1 (412) 317-0088

Código replay: 7538496#

Código replay: 10086669

Webcast: clique aqui

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.
Replay: O replay das conferências estará disponível por 7 dias.
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CONTATO
Richard Lark
Vice-Presidente Financeiro e DRI
Thiago Stanger
Relações com Investidores
Vitor Ribeiro
Relações com Investidores
Relação com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GLAI - GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (www.voegol.com.br): maior grupo brasileiro de serviços de transporte aéreo e viagens, com receita
anual superior a R$10 bilhões, composto por três negócios principais: transporte de passageiros, transporte de cargas e programa de coalizão. A GOL é a
maior companhia aérea de baixo custo e melhor tarifa da América Latina, operando cerca de 860 voos diários para 65 destinos, sendo 13 internacionais
na América do Sul e Caribe. A GOLLOG é o serviço de transporte de cargas e logística da GLAI atendendo a mais de 3.000 municípios brasileiros e, por
meio de parceiras, outros 90 destinos internacionais em 47 países. A SMILES é um dos maiores programas de coalizão da América Latina com mais de 11
milhões de participantes inscritos, permitindo que eles acumulem milhas e resgatem bilhetes para mais de 700 localidades em todo o mundo. Com
ações negociadas na BM&FBOVESPA (GOLL4) e na NYSE (GOL), a GLAI possui ratings CCC (Standard & Poor's), CC (Fitch) e Caa3 (Moody's). Além disso, a
Gollog capta e distribui cargas e encomendas em aproximadamente 2.500 municípios brasileiros e dez internacionais.
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