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SÃO PAULO, 21 DE DEZEMBRO DE 2012 – A 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 baixa
tarifa da América Latina (“Companhia”), comunica a segregação das atividades relacionadas ao programa de
relacionamento “Smiles”, atualmente conduzidas pela sua controlada VRG Linhas Aéreas S.A. (“VRG”), as quais
passarão a ser conduzidas pela Smiles S.A., sociedade recentemente constituída e sob controle da Companhia.
Conforme comunicado anteriormente ao mercado, a Companhia está avaliando a possibilidade de realizar uma
oferta pública inicial de ações da Smiles S.A., sem que haja qualquer estimativa ou previsão para a conclusão
dessas análises. A Companhia destaca que não foi tomada até o momento qualquer decisão a respeito desse
assunto e poderá realizar ou não a oferta pública inicial ou qualquer outra operação alternativa com relação à
Smiles S.A. A Companhia informa que a realização de uma oferta pública inicial estará sujeita às condições dos
mercados de capitais nacional e internacional e à obtenção de um prévio registro junto a Comissão de Valores
Mobiliários e demais formalidades aplicáveis à esse tipo de operação.

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 baixa
tarifa da América Latina opera, com as marcas GOL e VARIG, cerca de 900 voos diários para 65 destinos em 10 países 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 560 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 seis internacionais. Com seu portfolio de produtos e serviços inovadores, a GOL Linhas Aéreas Inteligentes
oferece a melhor relação custo-benefício do mercado.

Este comunicado contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de
resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da GOL. Estas são apenas
projeções e, como tais, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da GOL. Tais
considerações futuras dependem, substancialmente, de fatores externos, além dos riscos apresentados
nos documentos de divulgação arquivados pela GOL e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso
prévio.
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