GOL anuncia agenda de
divulgação do 1T22
São Paulo, 22 de abril de 2022 - A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GLAI"), (B3: GOLL4 e NYSE:
GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia agenda de divulgação de resultados para o
1T22.
Divulgação dos resultados 1T22
28 de abril de 2022 (antes da abertura do mercado).
As informações estarão disponíveis em nosso website www.voegol.com.br/ri.
Teleconferências
Inglês

Português

28 de abril de 2021

28 de abril de 2021

09h00 (horário de Brasília)

08h00 (horário de Brasília)

08h00 (horário de Nova York)

07h00 (horário de Nova York)

Tel.: +1 (412) 317-6382

Tel.: +55 (11) 4090-1621

Código: GOL

Código: GOL

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

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

Código replay: 3225855

Código replay: 2000720#

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.
CONTATO
Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55(11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL").
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 uma aliança 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 a GOL,
e opera uma frota padronizada de 135 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.

