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FATO RELEVANTE
Barueri, 19 de junho de 2019 – A Smiles Fidelidade S.A. (BM&FBOVESPA: SMLS3) (“Smiles”), em
cumprimento à Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e
ao mercado em geral que, nesta data, foi divulgado por sua acionista controladora, a Gol Linhas
Aéreas Inteligentes S.A. (B:3 GOLL4 e NYSE: GOL) (“GOL”), o seguinte Fato Relevante:
“A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (“GOL” ou “Companhia”) (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a
maior companhia aérea doméstica do Brasil, em cumprimento ao disposto no §4º do artigo 157
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Instrução CVM nº
358/2002, em complemento aos Fatos Relevantes divulgados em 14 de outubro de 2018 e 16 de
dezembro de 2018, vem informar que, após cinco meses de estudos e negociações envolvendo a
GOL e o Comitê Independente da Smiles Fidelidade S.A. (“Smiles”) (B3: SMLS3), não foi atingido
um acordo quanto aos termos para implementação da reestruturação societária proposta. Como
resultado, a GOL e o Comitê Independente da Smiles resolveram encerrar as negociações.
A GOL reconhece os trabalhos e agradece os esforços dos membros do Comitê Independente da
Smiles. A GOL informa que o término das tratativas com o Comitê Independente da Smiles em
nada altera a decisão da GOL de não renovar o contrato operacional e o contrato de prestação
de serviços de back office, celebrados com Smiles, além da atual data de validade.
A GOL esclarece, ainda, que as suas expectativas operacionais e financeiras não são afetadas e,
portanto, permanecem inalteradas pelo encerramento das negociações, dado que nenhum dos
benefícios operacionais e financeiros esperados da reorganização societária foi implementado
no seu plano de negócios. A GOL continuará avaliando alternativas para melhorar a eficiência e
competitividade do seu grupo econômico.”
A SMILES aproveita a oportunidade de reforçar o seu comprometimento de buscar a entrega
consistente de resultados e crescimento, independentemente da realização da reorganização
societária. Em linha com tal objetivo, a Companhia está trabalhando na revisão de seu
planejamento estratégico de forma a refletir a decisão da GOL de não renovar o contrato
operacional e o atual cenário competitivo da indústria em que a SMILES atua. O resultado desse
trabalho será oportunamente submetido para deliberação do Conselho de Administração da
SMILES e, caso qualquer alteração venha a ser aprovada, o novo plano estratégico será
oportunamente comunicado ao mercado.
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-------------------------------------Este comunicado pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do
negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às
perspectivas de crescimento da Smiles. Estas são apenas projeções e, como tais,
baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Smiles. Tais
considerações futuras dependem, substancialmente, de fatores externos, além dos
riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Smiles e
estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

