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COMUNICADO AO MERCADO
SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO SOBRE NOTÍCIA VEICULADA NA IMPRENSA
Barueri, 19 de novembro de 2018 - A Smiles Fidelidade S.A. (“Smiles” ou “Companhia”)
(B3: SMLS3), informa que, no dia 16.11.2018, recebeu da Superintendência de
Acompanhamento de Empresas e Ofertas de Valores Mobiliários de Renda Variável da B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) o Ofício n.º 1904/2018, por meio do qual, a Smiles foi
solicitada a prestar esclarecimentos em relação à notícia veiculada na mídia sobre
notificação enviada por acionistas minoritários, com o seguinte teor:
“Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 16/11/2018, sob o
título “Fundos minoritários cobram mais explicações da Smiles”, consta,
entre outras informações, que acionistas que detém mais de 5% das
ações, encaminharam uma notificação formal para a diretoria de relações
com investidores da empresa de fidelidade, solicitando explicações e
documentos sobre a operação de reestruturação da controladora Gol.
Solicitamos esclarecimentos sobre o item assinalado, até 19/11/2018,
com a sua confirmação ou não, bem como outras informações
consideradas importantes.”
A este respeito, a Companhia esclarece que recebeu, por email, solicitação de
determinados documentos e informações, subscrita por acionistas minoritários titulares
de 5,45% das ações de emissão da Companhia. Os documentos e informações solicitadas
se referem a questões estratégicas da Companhia, atos de gestão ou a análises e
documentos que ainda serão produzidos pelo Comitê Independente, que será formado
para avaliar e negociar a possível reorganização societária envolvendo a Companhia e a
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., conforme informado no aviso de Fato Relevante da
Companhia divulgado em 15 de outubro de 2018 (“Reorganização Societária”).
A Companhia entende que já cumpriu com a sua obrigação de divulgar informações a
respeito dos documentos existentes que foram solicitados pelos referidos acionistas, na
medida em que isso é exigido pela regulamentação aplicável, e que os documentos
relativos à possível Reorganização Societária também serão divulgados na extensão
exigida pelo Parecer de Orientação CVM n.º 35/2008 e Instrução CVM n.º 481/2009.
Dessa forma, a Companhia informa que não entregou qualquer documento a tais
acionistas por entender que a solicitação de cópias de seus documentos estratégicos e
sigilosos, assim como de atos de gestão, não possui amparo legal.
Reiteramos que a Companhia manterá, nos termos da legislação aplicável, a B3, seus
acionistas e o mercado informados sobre a evolução dos assuntos em questão,
lembrando que, uma vez concluídos os trabalhos do referido Comitê Especial
SP - 23863937v1

Independente, uma eventual Reorganização Societária dependerá, ainda, da obtenção de
todas as aprovações societárias e regulatórias necessárias à sua implementação.
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