
SMILES FIDELIDADE S.A. 

Companhia Aberta 

CNPJ/MF nº 05.730.375/0001-20 - NIRE nº 35.300.493.095 

AVISO AOS ACIONISTAS 

PEDIDO PÚBLICO DE PROCURAÇÕES 

A Esh Capital Investimentos Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob 

o nº 22.006.806/0001-20, com sede na Rua Cunha Gago, nº 700, 04º andar, conjunto 41, 

Pinheiros, em São Paulo/SP, CEP 05421-001 (“Esh Capital”), gestora do Samba Theta 

Fundo de Investimento Multimercado (“Samba Theta”), titular de 1.920.000 (um 

milhão, novecentas e vinte mil) ou 1,54% das ações ordinárias (SMLS3) de emissão da 

Smiles Fidelidade S/A (“Companhia”) desde 20/12/2019, e INTL FCSTONE 

Investimentos Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 

07.667.580/0001-14, com sede na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 13º andar, Itaim Bibi, 

em São Paulo/SP, CEP 04534-011 (“INTL”), gestora do Centauro I Fundo de 

Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Longo Prazo 

(“Centauro”), titular de 6.466.050 (seis milhões, quatrocentas e sessenta e seis mil e 

cinquenta) ou 5,20% das ações ordinárias (SMLS3) de emissão da Companhia desde 

18/02/2020, no nos termos dos artigos 22 e seguintes da Instrução CVM nº 481, de 17 

de dezembro de 2009 (“ICVM 481”), vêm promover Pedido Público de Procurações 

para deliberação e voto a respeito da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária 

da Companhia (“AGE”), que se realizará, em primeira convocação, em 15/03/2021, às 

9h, conforme Edital publicado em 12, 13 e 16/02/2021 no Diário Oficial do Estado de 

São Paulo e em 12, 17 e 18/02/2021 no Valor Econômico, qual seja: “(i) Aprovar a 

saída voluntária do segmento do Novo Mercado, com a dispensa da realização de oferta 

pública de aquisição, conforme o Artigo 44 do Regulamento do Novo Mercado; (ii) 

Examinar e aprovar o Protocolo e Justificação (“Protocolo e Justificação”) a ser 

celebrado entre as administrações da Companhia, a Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., 

companhia aberta com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça 

Comandante Lineu Gomes, S/N, Portaria 3, Jardim Aeroporto, CEP 04626-020, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 06.164.253/0001-87 (“GOL”); e da Gol Linhas Aéreas S.A., 

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 

(“GLA” e, em conjunto com a SMILES e GOL, “Companhias”), que estabelece os 

termos e condições da reorganização societária, cujos atos e eventos são vinculados e 

interdependentes, pela qual as ações de emissão da Companhia serão incorporadas pela 

GLA, e as ações de emissão da GLA serão incorporadas pela GOL, passando a GOL a 

deter, indiretamente, a totalidade das ações de emissão da Companhia, com a 

consequente combinação das operações e bases acionárias da GOL e da Companhia 

(“Reorganização”); (iii) Ratificar a nomeação da empresa especializada Apsis 

Consultoria e Avaliações Ltda., inscrita no CNPJ/ME 08.681.365/0001-30 e CRC/RJ nº 

005112/O-9, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, nº 62, 

6º andar (“Apsis”), como responsável pela elaboração do laudo de avaliação dos 

patrimônios líquidos avaliados a preços de mercado, da Companhia e da GLA, para fins 

do artigo 264 da Lei nº 6.404, de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) (“Laudo de 

Avaliação de Ações da Companhia e da GLA”); (iv) Aprovar o Laudo de Avaliação de 

Ações da Companhia e da GLA; (v) Aprovar a Reorganização proposta, nos termos do 

Protocolo e Justificação, com renúncia expressa da instalação do Comitê Especial 

Independente, conforme Parecer de Orientação CVM nº 35/2008; e (vi) Autorizar os 

administradores da Companhia a (i) subscrever, em nome dos acionistas da SMILES, as 



novas ações ordinárias e as novas ações preferenciais a serem emitidas pela GLA, em 

decorrência da incorporação das ações da SMILES, e (ii) praticar todos e quaisquer atos 

adicionais que se façam necessários para implementação e formalização do Protocolo e 

Justificação e da Reorganização.”  

Os solicitantes entendem que os acionistas devem REPROVAR as propostas 

formuladas, as quais, se aprovadas, ensejarão a reorganização societária da Companhia 

(“Proposta de Reorganização”), eis que se verificam irregularidades e ilegalidades ao 

longo de todo o processo de negociação e aprovação pelos órgãos de administração da 

Companhia. Os vícios que se verificam vão desde o descumprimento dos deveres dos 

administradores da Companhia em realizar efetiva negociação quanto aos termos e 

condições da Proposta de Reorganização, de modo a assegurar que refletisse condições 

efetivamente comutativas, passando pelas ilegalidades e irregularidades denunciadas no 

voto do Conselheiro Fiscal Ricardo Magalhães Gomes quanto à (i) disponibilização da 

documentação referente à Proposta de Reorganização “com um dia útil de antecedência 

à reunião (do Conselho Fiscal) que as analisou”; (ii) não convocação do Conselho Fiscal 

para acompanhamento da reunião do Conselho de Administração que analisou a 

Proposta de Reorganização, conforme exige o artigo 163, § 3º, da Lei Federal 

6.404/1976 (“LSA”); e (iii) inconsistências verificadas no laudo de avaliação, entre as 

quais, a adoção de “premissas oficiosas e não aquelas adotadas como oficiais pelos 

órgãos de governança” da Companhia. Disso resulta que é ilegalmente submetida à 

deliberação dos acionistas Proposta de Reorganização unilateralmente apresentada pela 

Gol, que reflete, exclusivamente, seus próprios e abusivos interesses, tendo esta e a 

administração da Companhia atuado, ademais, de modo a impedir que fosse assegurado 

aos acionistas nível informacional minimamente adequado para que possam decidir de 

maneira refletida e independente sobre a Proposta de Reorganização. 

A minuta de procuração, as orientações para sua outorga e as demais informações 

indicadas no Anexo 23 da ICVM 481 poderão ser encontradas no site da Esh Capital 

(www.eshcapital.com.br). Em caso de dúvidas sobre o presente pedido, os acionistas 

podem entrar em contato pelo e-mail contato@eshcapital.com.br. 

São Paulo, 23 de fevereiro de 2021. 

Esh Capital Investimentos Ltda. 

INTL FCSTONE Investimentos Ltda. 
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