SMILES FIDELIDADE S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF n° 05.730.375/0001-20
NIRE 35.300.493.095
FATO RELEVANTE
Barueri, 31 de janeiro de 2020 – A SMILES FIDELIDADE S.A. (B3: SMLS3) (“SMILES”) em
cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 358 de 03 de janeiro de 2002 da
Comissão de Valores Mobiliários, conforme alterada, e ao parágrafo 4º do Artigo 157, da
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, comunica ao mercado, aos seus acionistas e
ao público em geral que recebeu de sua acionista controladora, a GOL Linhas Aéreas
Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), uma correspondência com o seguinte teor:
“Prezados Senhores,
1

A GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. (“GOL”) vem informar que transferiu a
totalidade das ações ordinárias emitidas pela SMILES Fidelidade S.A. (“Companhia”)
de sua titularidade, representativas de 52,607% do capital social da Companhia,
para sua subsidiária integral GOL Linhas Aéreas S.A. (“GLA”). Dessa forma, a GOL
passou a ser a controladora indireta da Companhia e a GLA passou a ser a
controladora direta da Companhia. Tal alteração não representa qualquer efeito
relevante para a Companhia, tendo em vista que não houve alteração no controle
e tomadas de decisões.

2

O procedimento operacional da transferência das ações junto ao banco custodiante
está em curso.

3

A fim de atender o disposto no Artigo 12 da Instrução nº 358 da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”), datada de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada,
a GOL por meio desta, solicita ao Diretor de Relações com Investidores da
Companhia a divulgação das seguintes informações à CVM e aos demais órgãos
competentes:
(i)

A GLA é uma sociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
07.575.651/0001-59, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, na Praça Senador Salgado Filho, s/nº, Aeroporto Santos Dumont,
térreo, área pública, entre os eixos 46-48/O-P;

(ii)

as participações societárias transferida pela GOL à GLA são compostas por
65.310.486 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal,
representativas de 52,607% do capital social da Companhia; e

(iii)

a transferência das ações não resultará em alteração do controle societário ou
da estrutura administrativa da Companhia.
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4

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou comentários
adicionais que julguem necessários quanto ao assunto.

Atenciosamente,”
A SMILES manterá seus acionistas e o mercado informados sobre tal reorganização, nos
termos da regulamentação aplicável.

SMILES FIDELIDADE S.A.
Andre Fehlauer
Diretor Presidente, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
e-mail: ri@smiles.com.br
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