GOL comunica alteração
calendário de eventos

no

São Paulo, 03 de s etembro de 2015 - A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (BM&FBOVESPA: GOLL4 e
N YSE: GOL), (S&P: B- , Fitc h: B- , Moody’s : B3), em atendimento ao disposto no item 6.6.1 do
Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros, no intuito de garantir a qualidade na divulgação das informações a
serem prestadas aos senhores acionistas e ao mercado, comunica que seu calendário de eventos foi
alterado, de modo a incluir uma reunião Extraordinária do Conselho de Administração para deliberar
sobre a homologação do aumento de capital aprovado na Reunião do Conselho de Admi nistração da
Companhia realizada no dia 14/07/2015.
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So b re a GOL Linhas Aé re as Inte lig e nte s S.A.
A GOL Linhas Aér eas Inteligentes, a maior companhia aér ea de baixo custo e melhor tar ifa da Amér ica Latina, oper a cer ca de 900 voos diár ios
par a 73 destinos, sendo 17 inter nacionais na Amér ica do Sul, Car ibe e Estados Unidos, utilizando uma fr ota jovem e moder n a de aer onaves
Boeing 737-700 e 737-800 Next Gener ation, as mais segur as, eficientes e econômicas da classe. O pr ogr ama de r elacionamento SMILES per mite
que seus par ticipantes acumulem milhas e r esgatem bilhetes para mais de 700 localidades em todo o mundo , por meio de voos r ealizados por
par ceir as aér eas. A companhia possui também o ser viço logístico Gollog, que capta e distr ibui car gas e encomendas em mais 3.5 00 municípios
br asileir os e oito inter nacionais. Com seu por tfólio de pr odutos e ser viços inovado res, a GOL Linhas Aér eas Inteligentes ofer ece a melhor r elação
custo-benefício do mer cado .
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