São Paulo, 14 de outubro de 2019
À
B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO
At.:
SRA. ANA LUCIA DA COSTA PEREIRA (SUPERINTENDÊNCIA DE LISTAGEM E SUPERVISÃO DE EMISSORES)
Com cópia para:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM
At.
SR. FERNANDO SOARES VIEIRA (SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES COM EMPRESAS)
SR. FRANCISCO JOSÉ BASTOS SANTOS (SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES COM O MERCADO E INTERMEDIÁRIOS)
Ref.:

Ofício nº 914/2019-SLS

Prezados Senhores,
Fazemos referência ao ofício nº 914/2019-SLS encaminhado para a Gol Linhas Aéreas
Inteligentes S.A. (“GOL” ou “Companhia”) em 11 de outubro de 2019 (“Ofício”), por meio do qual são
solicitados esclarecimentos nos seguintes termos:
“Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 11/10/2019, sob o título “American Airlines

e Gol negociam integrar rotas”, consta, entre outras informações, que:
1.
A American Airlines e Gol estão negociando uma parceria que pode integrar voos das duas
companhias aéreas na América Latina;
2.
As rotas das duas empresas são altamente complementares: a Gol ajudaria a alimentar os
voos internacionais da American Airlines e vice-versa.
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 14/10/2019, com a sua confirmação ou
não, bem como outras informações consideradas importantes.”
Por meio do presente, a GOL esclarece que já mantém uma parceria com a American Airlines, Inc.
(“American Airlines”), na forma de um interline agreement, que permite que uma companhia aérea emita
passagens abrangendo trechos operados por outra companhia aérea, regula detalhes desta parceria e
serve para integrar e alimentar as malhas operadas por essas companhias.
A GOL já tem mais de oitenta parcerias semelhantes, abrangendo codeshare agreements e
interline agreements. A GOL é uma companhia dinâmica e está sempre em busca de aprimoramento e
ampliações de sua malha aérea e parcerias. Atualmente, não há qualquer definição sobre uma alteração
em relação à parceria existente com a American Airlines, ou sobre qualquer contratação definitiva ou
vinculante a esse respeito.
Diante do disposto acima, a Companhia não identifica fatos relevantes que exijam divulgação nos
termos da legislação e regulamentação aplicável. Caso qualquer tratativa da Companhia se desenvolva de
forma a haver novidades relevantes, a Companhia fará a devida divulgação aos seus acionistas e ao
mercado, conforme exigida nos termos da regulamentação aplicável.
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Permanecemos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam
necessários.
Atenciosamente,

Richard Freeman Lark Jr.
Diretor Vice-Presidente Financeiro e Diretor de Relações com Investidores
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
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