FATO RELEVANTE
São Paulo, 16 de dezembro de 2018 – A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL)
informa, em complemento ao comunicado ao mercado divulgado em 05.11.2018, que a Comissão de
Listagem da Câmara Consultiva de Emissores e Estruturadores de Ofertas da B3 decidiu, nos termos e
com os fundamentos indicados na manifestação anexa, pela inadmissibilidade da migração da GOL
para o Novo Mercado da B3, conforme a proposta de reorganização divulgada no Fato Relevante de
14.10.2018 da Companhia.
Em razão da decisão de inadmissão da migração da GOL para o Novo Mercado da B3 nos termos
originalmente propostos, bem como das novas oportunidades de estruturação do setor aéreo no
Brasil, autorizadas pela Medida Provisória nº 863, publicada na última quinta-feira, dia 13.12.2018,
que eliminou todas as restrições à participação de estrangeiros no capital votante das empresas
aéreas brasileiras, a GOL:
(i)

informa que está avaliando, à luz (a) do novo cenário do setor aéreo brasileiro que, na
opinião da administração da Companhia, potencializa a criação de valor aos acionistas da
Companhia, ao autorizar o controle não brasileiro da GOL, e (b) de outras estruturas
presentes na bolsa de valores brasileira, as suas opções adicionais disponíveis para
implementação da potencial incorporação da Smiles Fidelidade S.A. (B3: SMLS3) (“Smiles”
e “Incorporação”, respectivamente); e

(ii)

confirma sua intenção de, assim que concluída a análise acima mencionada, dar
seguimento aos procedimentos visando à Incorporação e, por seguinte, à negociação dos
seus termos e condições com o Comitê Independente da Smiles, sempre em estrita
observância do Parecer CVM nº 35.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados na medida em que o assunto em
questão evolua.
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Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (“GOL”)
A GOL transporta mais de 30 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha no Brasil, a GOL oferece aos
clientes mais de 700 voos diários para 69 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é um
líder no negócio de logística e transporte de cargas e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e, por meio de
parceiros, chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. SMILES é um dos maiores programas de fidelidade
de coligação na América Latina, com mais de 14 milhões de participantes cadastrados, permitindo que clientes acumulem
milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo. Com sede em São Paulo, a GOL tem
uma equipe de mais de 15.000 profissionais da aviação altamente qualificados e opera uma frota de 120 aeronaves
Boeing 737, com um pedido adicional de 133 aeronaves Boeing 737 MAX, sendo a aérea mais pontual do Brasil e a líder
com um histórico de segurança de 17 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e
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tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na
NYSE (GOL). Para mais informações, visite

www.voegol.com.br/ri.
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