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Ref.: Resposta ao Ofício B3 979/2019-SLS de 31 de outubro de 2019 enviado para
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. sobre esclarecimento de notícia veiculada na
imprensa

Prezados Senhores,
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. (“GOL” ou “Companhia”), em atenção ao ofício
em epígrafe (“Ofício”) que solicitou o fornecimento de informações acerca de notícia
veiculada na imprensa, vem respeitosamente prestar os esclarecimentos abaixo:
“31 de outubro de 2019
979/2019-SLS
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
At. Sr. Richard Freeman Lark Jr.
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pela Agência Estado - Broadcast, em 31/10/2019, sob o título
“Gol/Lark: Continuamos com intenção de incorporar a smiles”, consta, entre outras
informações, que “O CFO da Gol, Richard Lark, afirmou há pouco que a companhia aérea
mantém sua intenção de incorporar seu programa de fidelidade, Smiles”
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 01/11/2019, com a sua
confirmação ou não, bem como outras informações consideradas importantes.”
No dia 14 de outubro de 2018, a GOL divulgou um Fato Relevante através do qual
informou sua intenção de perseguir uma reestruturação societária que tinha por objetivo

a integração das atividades da Smiles Fidelidade S.A. (“Smiles”) (“Reestruturação”).
Dentre outros temas, tal divulgação abordou o contexto e benefícios da Reorganização
para as sociedades envolvidas e seus acionistas.
Todavia, após mais de 5 meses de estudos e negociações, no dia 19 de junho de 2019, a
GOL divulgou um novo Fato Relevante informando o término das negociações relativas à
Reestruturação. E tal qual esclarecido na referida comunicação, o encerramento
decorreu do fato de não ter sido atingido um acordo quanto aos termos da Reorganização
com o Comitê Independente que então representou a Smiles, e não por força de uma
constatação de que os benefícios decorrentes de tal integração não mais subsistiam.
Ainda, foi esclarecido naquela ocasião que a GOL continuaria avaliando alternativas para
melhorar a eficiência e competitividade do seu grupo econômico.
Desta forma, e em linha com as suas manifestações públicas pretéritas, a GOL confirma o
seu entendimento quanto aos méritos de uma potencial operação que tenha como
resultado a Smiles retornar a ser reintegrada à GOL, e entende ser do curso normal dos
negócios a avaliação, de tempos em tempos, de potenciais termos e estruturas que
permitam tal objetivo.
Todavia, a GOL esclarece que somente dará seguimento a operações que, em sua análise,
possuam termos e condições que atendam às expectativas de geração de valor dos seus
acionistas e, ainda, que não há um objetivo de prazo definido para que isso ocorra.
Por fim, a GOL destaca que não há, nesta data, qualquer definição quanto à realização
ou não da operação acima descrita, ou aprovação societária relativamente a tal tema.
Esperando ter esclarecido os questionamentos levantados por meio do Ofício, a GOL
permanece à disposição da B3, de seus acionistas e do mercado em geral para quaisquer
esclarecimentos adicionais que se façam necessários.
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