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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Mapa final de votação sintético
A Embraer S.A. (“Companhia”), nos termos da Instrução CVM nº 481/09,
conforme alterada, divulga o mapa final de votação sintético referente às
matérias submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária
realizada em 12 de abril de 2017 (Doc. 1).
A Companhia ressalta que o mapa divulgado reflete as regras previstas
em seu estatuto social no âmbito de assembleias, particularmente,
aquelas constantes nos artigos 14 e 15.
São José dos Campos, 12 de abril de 2017.

EMBRAER S.A.
José Antônio de Almeida Filippo
Vice-Presidente Executivo Financeiro e de Relações com Investidores

Doc. 1
Mapa final de votação sintético
Assembleia Geral Ordinária realizada em 12 de abril de 2017
Descrição de Deliberação

Voto

Quantidade de Ações

% do Total de Votos

Tomar
as
contas
dos
administradores,
examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2016.

Aprovar

139.738.516

94,14%

Rejeitar

251.036

0,17%

Abster-se

8.442.717

5,69%

Aprovar

145.427.184

97,98%

Rejeitar

4.214

0%

Abster-se

3.000.870

2,02%

Deliberar sobre a destinação do lucro líquido
do exercício encerrado em 31 de dezembro de
2016 e a distribuição de dividendos, conforme
proposta da administração.
Deseja requerer a adoção do processo de voto
múltiplo para eleição do conselho de
administração, nos termos do art. 141 da Lei
nº 6.404, de 1976?
Eleição do Conselho de Administração:
indicação de todos os nomes que compõem a
chapa – chapa da administração.
Eleição do Conselho de Administração: caso
um dos candidatos que compõem a chapa
escolhida deixe de integrá-la, os votos
correspondentes
às suas
ações
podem
continuar sendo conferidos à chapa escolhida?

N/A
Aprovar

144.479.582

97,34%

Rejeitar

3.909.233

2,63%

Abster-se

43.453

0,03%

Sim

0

0%

Não

4

0%

Eleição do Conselho de Administração: em
caso de adoção do processo de eleição por
voto múltiplo, os votos correspondentes às
suas ações devem ser distribuídos, nos
seguintes percentuais, pelos membros da
chapa que você escolheu?
Eleição do Conselho de Administração:
visualização de todos os candidatos que
compõem a chapa para indicação da %
(porcentagem) dos votos a ser atribuída.
Eleição do Conselho Fiscal: indicação de todos
os nomes que compõem a chapa – chapa
única.
Caso um dos candidatos que compõem a chapa
deixe de integrá-la para acomodar a eleição
em separado de que trata os arts. 161, §4º, e
240 da Lei nº 6.404, de 1976, os votos
correspondentes
às suas
ações
podem
continuar sendo conferidos à chapa escolhida?
Fixar o limite global anual da remuneração dos
administradores da Companhia, conforme
proposta da administração, para o período
compreendido entre maio de 2017 e abril de
2018.
Fixar a remuneração dos membros do
Conselho Fiscal, conforme proposta da
administração, para o período de maio de 2017
a abril de 2018.

N/A

N/A
Aprovar

148.085.351

99,77%

Rejeitar

296.824

0,20%

Abster-se

50.094

0,03%

N/A

Aprovar

114.915.086

77.42%

Rejeitar

31.210.472

21.03%

Abster-se

2.306.710

1,55%

Aprovar

145.352.739

97,93%

Rejeitar

74.210

0,05%

Abster-se

3.005.319

2,02%

