São Paulo, 11 de agosto de 2020

C/C:emissores@b3.com.br;ana.pereira@b3.com.br;carolina.almeida@b3.com.br
Ref.:
Prezados Senhores,
Fazemos referência ao Ofício nº 178/2020/CVM/SEP/GEA-2 encaminhado para a
(“Companhia” ou “GOL”) em 10 de agosto de 2020
(“Ofício”), reproduzido em anexo a esta resposta, por meio do qual são solicitados
esclarecimentos sobre matéria veiculada pela agência de notícia Reuters Brasil em 10
de junho de 2020.
Em resposta ao Ofício, a GOL informa que a notícia está equivocada e esclarece o que
segue:
(a)

A GOL não fez registro nos Estados Unidos para oferta de ações preferenciais
representadas por American Depositary Shares (ADS);

(b)

na última sexta-feira, a GOL realizou o protocolo na SEC do Formulário F-3ASR,
que se torna eficaz a partir do protocolo. Esse formulário tem por função
permitir que a GOL esteja apta a realizar futuras ofertas de ações primarias e
secundárias de valores mobiliários, se e quando decidir realizá-las, sem ter que
aguardar a revisão de informações pela SEC. O protocolo do formulário F-3ASR,
dentro dos prazos estipulados pela SEC, é prática comum da Companhia e não
deve ser entendido como o início de trabalhos para a realização de uma oferta
pública de ações.

A realização de qualquer oferta de valores mobiliários, se e quando houver, será
devidamente informada pela GOL ao mercado.
Atenciosamente,

*****
Ofício nº 178/2020/CVM/SEP/GEA-2
Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2020.
Ao Senhor
RICHARD FREEMAN LARK JR.
Investor Relations Officer of
Tel.: (11) 2128-4700
E-mail: ri@voegol.com.br
C/C:emissores@b3.com.br; ana.pereira@b3.com.br; carolina.almeida@b3.com.br

Senhor Diretor,
1.
Reportamo-nos à notícia veiculada na página da agência de notícias Reuters
Brasil em 10/08/2020, intitulada "Gol registra na SEC pedido para oferta de ADS”,
com o seguinte teor:
SÃO PAULO (Reuters) - A Gol fez registro nos Estados Unidos para oferta
de ações preferenciais representadas por American Depositary Shares
(ADS), de acordo com documento à Securities and Exchange Comission
(SEC) com data de sexta-feira, que não traz valores.
Cada ADS representa duas ações PN.
A companhia aérea disse que pretende usar os recursos líquidos de
qualquer venda pela empresa para capital de giro e outros fins
corporativos gerais, que podem incluir o reembolso ou refinanciamento de
dívidas pendentes.
A Gol não receberá os recursos da venda de ADS pelos acionistas vendedores na
operação.
2.
A respeito dos trechos em destaque acima, requeremos a manifestação de V.Sª
sobre a veracidade das informações prestadas na notícia, e, caso afirmativo,
solicitamos esclarecimentos adicionais a respeito do assunto, bem como informar os
motivos pelos quais entendeu não se tratar o assunto de
, nos termos
da Instrução CVM nº 358/02.
3.
Tal manifestação deverá incluir cópia deste Ofício e ser encaminhada ao
Sistema IPE, categoria “Comunicado ao Mercado”, tipo “Esclarecimentos sobre
questionamentos da CVM/B3”. O atendimento à presente solicitação de manifestação
por meio de Comunicado ao Mercado não exime a eventual apuração de
responsabilidade pela não divulgação tempestiva de Fato Relevante, nos termos da
Instrução CVM nº 358/02.

4.
Ressaltamos que, nos termos do artigo 3º da Instrução CVM nº 358/02,
cumpre ao Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e, se
for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que
os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação,
qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como
zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os
mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação.
5.
Lembramos ainda da obrigação disposta no parágrafo único do artigo 4º da
Instrução CVM nº 358/02, de inquirir os administradores e acionistas controladores
da Companhia, bem como todas as demais pessoas com acesso a atos ou fatos
relevantes, com o objetivo de averiguar se estas têm conhecimento de informações
que devam ser divulgadas ao mercado com o objetivo de averiguar se estes teriam
conhecimento de informações que deveriam ser divulgadas ao mercado.
6.
De ordem da Superintendência de Relações com Empresas, alertamos que
caberá a esta autoridade administrativa, no uso de suas atribuições legais e, com
fundamento no inciso II, do art. 9º, da Lei nº 6.385/76, e no art. 7º, combinado com
o art. 8º, da Instrução CVM nº 608/19, determinar a aplicação de multa cominatória,
sem prejuízo de outras sanções administrativas, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
pelo não cumprimento das exigências formuladas,
.
Atenciosamente,
*****

