VERSÃO DE ASSINATURA
VERSÃO ORIGINAL EM INGLÊS – TRADUÇÃO LIVRE PARA O PORTUGUÊS

ACORDO DE ACIONISTAS
O presente Acordo de Acionistas (este “Acordo”) é celebrado no dia [●] de 2022
(a “Data de Vigência”), entre Eve Holding. Inc., uma sociedade de Delaware (a “Companhia”), a
Embraer Aircraft Holding Inc., uma sociedade de Delaware (o “EAH”), e, exclusivamente para
fins das Cláusulas 2.1, 2.5(b), 2.10 e 4.4, Artigo VI e Artigo VIII, a Zanite Sponsor LLC, uma
sociedade de responsabilidade limitada de Delaware (o “Patrocinador” e, juntamente com a
Companhia e o EAH, as “Partes”, e cada uma “Parte”).
CONSIDERANDO QUE, de acordo com o determinado Contrato de Combinação
de Negócios, datado de 21 de dezembro de 2021, entre o EAH, a Embraer S.A., uma sociedade
anônima ("Embraer"), a EVE LLC, uma sociedade de responsabilidade limitada de Delaware e
uma subsidiária integral da Companhia ("Eve"), e a Companhia (o "BCA");
CONSIDERANDO QUE, na presente data e imediatamente após o fechamento
das transações contempladas pelo BCA, o EAH detém [●]% ([●] por cento) das Ações emitidas e
em circulação (conforme definido abaixo); e
CONSIDERANDO QUE, em conformidade com o BCA, a Companhia e o EAH
estão celebrando o presente Acordo para estabelecer, entre outros, determinadas questões de
governança e outros direitos e obrigações associados à propriedade das Ações
ISSO POSTO, em contraprestação pelas avenças mútuas contidas neste
instrumento, e por outra contraprestação firme e valiosa, cujo recebimento e suficiência são neste
ato reconhecidos, as Partes contratantes têm entre si justo e contratado o quanto segue:
CLÁUSULA 1ª
DEFINIÇÕES
Definições. Os termos em letra maiúscula usados no presente Contrato têm os
significados previstos ou mencionados abaixo:
"Ação" significa qualquer reclamação, ação, processo, procedimento, auditoria,
exame, avaliação, arbitragem, litígio, mediação ou investigação, por ou perante qualquer
Autoridade Governamental.
“Afiliada” significa, com relação a qualquer Pessoa especificada, qualquer outra
Pessoa que, direta ou indiretamente, controle, seja controlada por ou esteja sob controle comum
com a Pessoa especificada, através de uma ou mais intermediárias ou de outra forma. O termo
"controle" (incluindo, com o significado correlato, os termos "controlado por" e "sob controle
comum com") como usado em relação a qualquer Pessoa, significa a posse, direta ou
indiretamente, do poder de dirigir ou providenciar a direção da administração e políticas de uma
Pessoa, seja por meio da propriedade dos títulos com direito ao voto, por Contrato ou de outra
forma.

"Contrato" terá o significado especificado no Preâmbulo do presente instrumento.
“Demonstrações Financeiras Anuais” terá o significado especificado na Cláusula
4.1(e).
“BCA” terá o significado previsto no Preâmbulo do presente instrumento.
“Conselho” significa o conselho de administração da Companhia.
"Dia Útil" significa um dia que não seja sábado, domingo ou outro dia no qual os
bancos comerciais em Nova York, Nova York, Clevand, Ohio ou São Paulo, Brasil, estejam
autorizados ou obrigados por Lei a fechar.
"Data de Fechamento" terá o significado atribuído à "Data de Fechamento" no
BCA.
“Comissão” significa a Comissão de Câmbios e Valores Mobiliários dos Estados
Unidos.
“Companhia” terá o significado previsto no Preâmbulo do presente instrumento.
“Documentos Públicos da Companhia” terá o significado especificado na
Cláusula 4.1(f).
“Contratos” significa quaisquer contratos, acordos, subcontratos, arrendamentos
e pedidos de compra juridicamente vinculativos.
“Companhia Controlada Elegível” significa qualificar-se como uma companhia
controlada de acordo com as regras de listagem da NYSE.
CVM – é a Comissão de Valores Mobiliários.
“Conselheiro” terá o significado especificado na Cláusula 2.1(a).
"EAH" terá o significado especificado no Preâmbulo do presente instrumento.
"Data de Vigência" terá o significado especificado no Preâmbulo do presente
instrumento.
“Conselheiros da Embraer” terá o significado especificado na Cláusula 2.1(a).
“Grupo da Embraer” significa o EAH e suas Afiliadas; considerando que, para
fins desta definição, Grupo da Embraer não incluirá a Companhia ou qualquer uma de suas
Subsidiárias.
“Participação Exigida do Grupo da Embraer” terá o significado especificado na
Cláusula 2.2(a).
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“Conselheiros Independentes da Embraer” terá o significado especificado na
Cláusula 2.1(a).
“Arquivamentos Públicos da Embraer” terá o significado especificado na
Cláusula 4.1(j).
“Cessionário da Embraer” terá o significado especificado na Cláusula 8.4.
"Eve" terá o significado especificado no Preâmbulo do presente instrumento.
“Exchange Act " significa a Lei de Mercado de Capitais de 1934 dos Estados
Unidos, conforme aditada ou qualquer lei sucessora, conforme esteja em vigor de tempos em
tempos.
"GAAP" significa os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos
em vigor de tempos em tempos.
“Autoridade Governamental” significa qualquer autoridade governamental,
agência administrativa ou regulatória, comissão governamental, departamento, órgão, agência ou
autarquia, juízo ou tribunal federal, estadual, provinciano, local, municipal ou estrangeiro.
“Oficial do Governo” significará (i) qualquer oficial governamental eleito ou
nomeado (p. ex., um membro de um ministério da saúde), (ii) qualquer funcionário ou pessoa
que atue para ou em nome de um oficial do governo, agência ou empresa que exerça uma função
governamental, (iii) qualquer candidato a cargo público, funcionário de partido político,
funcionário ou pessoa que atue para ou em nome de um partido político ou candidato a cargo
público; ou (iv) qualquer pessoa de outra forma categorizada como Oficial do Governo de acordo
com a lei local. Conforme usado nesta definição, "Governo" incluirá todos os níveis e
subdivisões dos governos dos EUA e fora dos EUA (ou seja,, locais, regionais ou nacionais e
administrativos, legislativos ou executivos).
"Ordem Governamental" significa qualquer ordem, sentença, decreto, mandado,
estipulação, determinação ou laudo. em cada caso, proferido por ou com qualquer Autoridade
Governamental.
“IFRS" significa as Normas Internacionais de Relatórios Financeiros e
interpretações relacionadas emitidas pelo Comitê de Normas Internacionais de Contabilidade
(IASB).
“Passivos Indenizados” terá o significado especificado na Cláusula 6.1(a).
"Lei" significa qualquer estatuto, lei, portaria, regra, regulamento ou Ordem
Governamental, em cada caso, de qualquer Autoridade Governamental.
"Ações Necessárias" significa, em relação a um resultado especificado previsto no
presente Acordo, qualquer ação que seja necessária ou conveniente, dentro do máximo permitido
pela Lei aplicável, para causar o resultado especificado, incluindo: (a) votar ou fornecer um
consentimento por escrito ou procuração em relação às Ações; (b) providenciar a adoção de
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aditamentos dos Documentos Organizacionais; (c) celebrar contratos e instrumentos relacionados
ao resultado especificado; e (d) realizar ou providenciar a realização, junto a qualquer
Autoridade Governamental, de todos os arquivamentos, registros ou ações semelhantes, em
qualquer caso do precedente, que estejam relacionados à obtenção desse resultado especificado.
“Contrato de Serviços Master ” terá o significado especificado na Cláusula 3.2.
"NYSE" significa a Bolsa de Valores de Nova Iorque.
“Documentos Organizacionais" significa, em relação à Companhia e a qualquer
uma de suas Subsidiárias, coletivamente, o contrato social, memorando de constituição dessa
Pessoa ou outros instrumentos semelhantes de regimento exigidos pelas Leis de sua jurisdição ou
constituição ou organização.
“Parte” terá o significado previsto no Preâmbulo do presente instrumento.
"Pessoa" significa qualquer indivíduo, empresa, sociedade, sociedade de
responsabilidade limitada, associação constituída ou não constituída, joint venture, sociedade por
ações, Autoridade Governamental ou autarquia ou qualquer outra pessoa jurídica de qualquer
tipo.
“Demonstrações Financeiras Trimestrais” terá o significado especificado na
Cláusula 4.1(d).
"Representantes" significa, em relação a qualquer Pessoa, Afiliadas da Pessoa e
seus respectivos consultores profissionais, conselheiros, diretores, membros, administradores,
acionistas, sócios, funcionários, agentes e representantes autorizados.
“Ações” significa ações de Ações Ordinárias da Companhia, valor nominal de
$0.001 cada.
“Patrocinador” terá o significado especificado no preâmbulo deste instrumento.
“Conselheiro Patrocinador” terá o significado especificado na Cláusula 2.1(a).
"Subsidiária" significa, em relação a uma Pessoa, uma companhia ou outra pessoa
jurídica da qual mais de 50% do poder com direito de voto dos valores mobiliários de
participação ou participações societárias pertence, direta ou indiretamente, a essa Pessoa.
“Transferência" significa, em relação a quaisquer valores mobiliários, vender,
ceder, transferir, empenhar ou de outra forma alienar os valores mobiliários.
"Conselheiro Não Afiliado" tem o significado estabelecido na Cláusula 2.1(a).
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Article II
QUESTÕES DO CONSELHO; DIREITOS DE APROVAÇÃO
Conselho de Composição Inicial.
(a)
Na Data de Vigência, o número inicial de conselheiros do Conselho (cada
um, um "Conselheiro ") será 7 (sete), dos quais (i) o EAH terá o direito de designar para
nomeação pelo Conselho 5 (cinco) dos Conselheiros (os " Conselheiros da Embraer"), 3 (três)
dos quais cumprirão os requisitos de independência da Nasdaq (os "Conselheiros Independentes
da Embraer"), (ii) o Patrocinador, em conformidade com os termos do BCA, terá o direito de
designar para nomeação pelo Conselho 1 (um) Conselheiro (o "Conselheiro Patrocinador"), e
(iii) sendo um mutuamente acordado entre a EAH e o Patrocinador, e que cumpra os requisitos
de independência da NYSE (o "Conselheiro Não Afiliado").
(b)
Em conformidade com os Documentos Organizacionais da Companhia, na
Data de Vigência, os Conselheiros serão divididos em 3 (três) classes de Conselheiros
designados como Classe I, Classe II e Classe III. Cada classe de Conselheiros consistirá, o mais
igual possível, de 1/3 (um terço) do número total de Conselheiros que constituem todo o
Conselho. Os Conselheiros de Classe I atuarão por um mandato de 1 (um) ano, os Conselheiros
de Classe II atuarão por um mandato de 2 (dois) anos e os Conselheiros de Classe III atuarão por
um mandato de 3 (três) anos. A cada assembleia geral ordinária posterior da Companhia, os
sucessores da classe dos Conselheiros cujo mandato expirar nessa assembleia serão eleitos para
um mandato de 3 (três) anos.
(c)
A Companhia adotará todas as Ações Necessárias para que, na Data de
Vigência, os Conselheiros da Embraer, o Conselheiro Patrocinador e os Conselheiros Não
Afiliados sejam divididos na Classe I, Classe II e Classe III, da seguinte forma:
(i)
os Conselheiros de Classe I devem incluir o Conselheiro Não
Afiliado e um (1) Conselheiro Independente da Embraer;
(ii)
os Conselheiros de Classe II devem incluir dois (2) Conselheiros
Independentes da Embraer; e
(iii)
os Conselheiros de Classe III devem incluir o Conselheiro
Patrocinador e os dois (2) Conselheiros da Embraer remanescentes.
(d)
O mandato inicial dos Conselheiros de Classe I expirará na 1ª (primeira)
assembleia ordinária de acionistas da Companhia após a Data de Vigência na qual os
Conselheiros forem eleitos. O mandato inicial dos Conselheiros de Classe II expirará na 2ª
(segunda) assembleia ordinária de acionistas da Companhia após a Data de Vigência na qual os
Conselheiros forem eleitos. O mandato inicial dos Conselheiros de Classe III expirará na 3ª
(terceira) assembleia ordinária de acionistas da Companhia após a Data de Vigência na qual os
Conselheiros forem eleitos.
Representação do EAH.
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(a)
Enquanto o Grupo da Embraer detiver, coletivamente, um número de
Ações representativas de menos da maioria das Ações então emitidas e em circulação, mas, no
mínimo, 10% (dez por cento) das Ações então emitidas e em circulação (a "Participação Exigida
do Grupo da Embraer"), a pedido do EAH, a Companhia e o EAH adotarão todas as Ações
Necessárias para (i) incluir na lista de indicados recomendados pelo Conselho para a eleição
como Conselheiros em cada assembleia de acionistas anual ou extraordinária aplicável na qual os
Conselheiros devam ser eleitos o número de indivíduos indicados pelo EAH de forma que, se
eleito, haja um número de Conselheiros da Embraer, no mínimo, proporcional ao número de
Ações então pertencentes ao Grupo da Embraer e não inferior a 1 (um) Conselheiro; (ii) incluir
essas pessoas nos materiais de procuração da Companhia e modelos de procuração divulgados
aos acionistas em relação à eleição de Conselheiros em cada assembleia ordinária ou
extraordinária de acionistas aplicável realizada para a eleição de Conselheiros; e (iii)
providenciar a eleição de cada um desses designados para o Conselho, incluindo a nomeação
desses designados para serem eleitos como conselheiros e solicitação de procurações a favor da
eleição dessas pessoas.
(b)
Se, a qualquer momento, o Grupo da Embraer detiver, coletivamente, um
número de Ações representativas de menos do que a Participação Exigida do Grupo Embraer, de
forma que não sejam mais aplicáveis os direitos previstos na Cláusula 2.2(a), então qualquer
Conselheiro previamente indicado pela Embraer e, então, atuante no Conselho terá direito de
atuar durante o restante de seu mandato como Conselheiro de Classe I, Classe II o Classe III,
conforme aplicável, e não será obrigado a renunciar ao Conselho antes da expiração desse
mandato.
Cláusula 2.3. Presidente. Enquanto o Grupo da Embraer detiver, coletivamente, um número de
Ações representativas de, no mínimo, 20% (vinte por cento) das Ações então emitidas e em
circulação, os Conselheiros da Embraer terão o direito de designar o Presidente do Conselho. O
Presidente pode, mas não é obrigado a ser um Conselheiro da Embraer.
Cláusula 2.4. Representação do Comitê. Enquanto o Grupo da Embraer detiver, coletivamente, a
Participação Exigida do Grupo da Embraer, os Conselheiros da Embraer terão o direito de
nomear um número de Conselheiros da Embraer para atuar em cada Comitê do Conselho que
seja proporcional ao número de Ações que a Embraer então detiver, desde que a nomeação
cumpra as regras aplicáveis da NYSE e da Comissão.
Cláusula 2.5. Vagas e Afastamento.
(a) O EAH terá o direito exclusivo de solicitar o afastamento de qualquer Conselheiro da
Embraer do Conselho e a Companhia adotará todas as Ações Necessárias para providenciar o
afastamento de qualquer Conselheiro da Embraer a pedido do Embraer. O EAH terá o direito
exclusivo de nomear ou indicar para eleição, conforme seja o caso, ao Conselho um Conselheiro
para ocupar as vagas criadas em virtude de falecimento, afastamento ou demissão de qualquer
Conselheiro da Embraer então em exercício ou do Presidente do Conselho, e a Companhia
adotará todas as Ações Necessárias para que as vagas sejam ocupadas pelos Conselheiros
suplentes indicados pelo EAH o mais prontamente possível.
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(b) Durante o mandato inicial do Conselheiro Patrocinador, o Patrocinador terá o direito
exclusivo de solicitar o afastamento do Conselheiro Patrocinador do Conselho e a Companhia
adotará todas as Ações Necessárias para providenciar o afastamento do Conselheiro Patrocinador
a pedido do Patrocinador. O Patrocinador terá o direito exclusivo de nomear ou indicar para
eleição, conforme seja o caso, ao Conselho um Conselheiro para ocupar uma vaga criada em
virtude de falecimento, afastamento ou demissão de qualquer Conselheiro Patrocinador então em
exercício durante o mandato inicial restante do Conselheiro Patrocinador e a Companhia adotará
todas as Ações Necessárias para que a vaga seja ocupada pelo Conselheiro suplente indicados
pelo Patrocinador o mais prontamente possível. Para não haver dúvidas, com exceção do direito
de nomear o Conselheiro Patrocinador para o mandato inicial em conformidade com a Cláusula
Erro! Fonte de referência não encontrada. e o direito de substituir o Conselheiro Patrocinador
durante o restante do mandato inicial do Conselheiro Patrocinador em conformidade com esta
CláusulaErro! Fonte de referência não encontrada., o Patrocinador não terá qualquer direito
em conformidade com o presente Acordo de nomear ou substituir quaisquer Conselheiros.
Cláusula 2.6. Despesas de Assembleia do Conselho. A Companhia pagará todos os
custos e despesas extraordinários razoáveis e documentados (incluindo viagens e hospedagem)
incorridos por cada Conselheiro indicado em conformidade com o presente Acordo no decurso e
em relação a seu serviço como Conselheiro, inclusive em relação ao comparecimento em
assembleias ordinárias e extraordinárias do Conselho, qualquer conselho de administração ou
conselho de administradores de qualquer uma das Subsidiárias da Companhia ou de qualquer um
de seus respectivos comitês.
Cláusula 2.7. Indenização do Conselheiro. O mais prontamente possível após a Data de
Vigência, a Companhia celebrará um acordo de indenização com cada Conselheiro da Embraer e
Conselheiro Patrocinador, cada um nos mesmos termos celebrados ou baseados no mesmo
modelo habitual e razoável fornecido aos outros Conselheiros. A Companhia não aditará, alterará
ou revogará qualquer direito à indenização ou isenção que beneficie qualquer Conselheiro
indicado em conformidade com o presente Acordo, como e na medida em que seja consistente
com a lei aplicável, contido nos Documentos Organizacionais da Companhia (exceto na medida
em que o aditamento ou alteração permitirem que a Companhia forneça direitos mais amplos de
indenização ou isenção em uma base retroativa do que os permitidos antes). Esses acordos de
indenização refletirão que (a) a Companhia é a indenizadora do primeiro recurso (ou seja, as
obrigações da Companhia perante os Conselheiros são primárias, e é secundária qualquer
obrigação dos Conselheiros de antecipar despesas ou fornecer indenização pelas mesmas
despesas ou passivos incorridos por qualquer Conselheiro), (b) a Companhia será obrigada a
adiantar o valor total das despesas incorridas por cada Conselheiro e será responsável pelo valor
total de todas as despesas, sentenças, penalidades, multas e valores pagos em liquidação na
medida do legalmente permitido e conforme exigido pelos termos do presente Acordo, qualquer
outro contrato entre a Companhia e os Conselheiros ou o certificado de constituição ou o estatuto
social da Companhia e (c) a Companhia, pelo presente instrumento, em caráter irrevogável,
renuncia e libera cada um dos Conselheiros de todas e quaisquer reivindicações contra qualquer
um dos Conselheiros por contribuição, sub-rogação ou qualquer outra recuperação de qualquer
natureza relacionada.
Cláusula 2.8. Seguro D&O. A Companhia (a) adquirirá o seguro de responsabilidade
dos conselheiros e diretores em um valor determinado pelo Conselho como razoável e habitual
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e (b) enquanto um Conselheiro indicado em conformidade com o presente Acordo atuar como
Conselheiro da Companhia, manterá essa cobertura em relação a esse Conselheiro e envidará
esforços comercialmente razoáveis para prorrogar essa cobertura por um período não inferior a
seis anos a partir de qualquer afastamento ou demissão desse Conselheiro, em relação a
qualquer ato ou omissão ocorrido até esse evento.
Cláusula 2.9. Exceção da Companhia Controlada. A todo o momento em que a
Companhia seja uma Companhia Controlada Elegível e desde que seja solicitado pelo EAH, a
Companhia adotará todas as Ações Necessárias para beneficiar-se de todas as isenções de
"companhia controlada" às regras da NYSE ou de qualquer outra bolsa de valores na qual as
Ações são então listadas e cumprirá todos os requisitos de acordo com a Lei (incluindo o item
407(a) do Regulamento S-K) e todos os requisitos de divulgação para adotar essas ações; desde
que o Conselho inicialmente inclua, no mínimo, 4 (quatro) Conselheiros que cumpram os
requisitos de independência da NYSE.
Cláusula 2.10. Compartilhamento de Informações. Cada Companhia, EAH e
Patrocinador concorda e reconhece que os Conselheiros da Embraer e o Conselheiro da Embraer
podem compartilhar informações confidenciais não públicas sobre a Companhia e suas
Subsidiárias com membros do Grupo da Embraer, Patrocinador e seus Representantes,
respectivamente.
Cláusula 2.11. Determinadas Aprovações. Enquanto o Grupo da Embraer detiver,
coletivamente, um número de Ações representativas de, no mínimo, 35% (trinta e cinco por
cento) das Ações então emitidas e em circulação, a Companhia não adotará nem concorda adotar,
direta ou indiretamente, qualquer uma das seguintes ações sem o consentimento prévio por
escrito do EAH; desde que, na medida em que essa ação exija o consentimento ou a aprovação
dos acionistas por uma questão de direito, o consentimento ou aprovação concedidos pelo EAH
para essa finalidade constituirá o consentimento para fins desta CláusulaErro! Fonte de
referência não encontrada.: (a) qualquer transação ou série de transações relacionadas que
resultarem em uma venda direta ou indireta (inclusive por meio de fusão, consolidação,
recapitalização, recuperação, transferência, venda ou outra combinação de negócios ou transação
semelhante) superior a 30% (trinta por cento) da propriedade ou ativos ou superior a 30% (trinta
por cento) dos valores mobiliários com direito a voto da Companhia (exceto (i) em conformidade
com qualquer oferta de compra de valores mobiliários feita diretamente aos acionistas da
Companhia que não esteja sujeita à aprovação do Conselho, (ii) qualquer fusão ou emissão de
valores mobiliários com direito a voto que não resulte em um Pessoa ou grupo de Pessoas agindo
em conjunto que constitua um "grupo" para fins do Artigo 13(d) do Exchange Act se tornarem os
titulares de mais de 30% (trinta por cento) dos valores mobiliários com direito a voto da
Companhia ou (iii) qualquer recuperação ou recapitalização que não viole as cláusulas (b) ou (c)
desta CláusulasErro! Fonte de referência não encontrada. ); (b) qualquer liquidação ou
dissolução (ou a adoção de um plano de liquidação ou dissolução) da Companhia, exceto uma
liquidação ou dissolução (ou a adoção de um plano de liquidação ou dissolução) em relação a um
caso involuntário na acepção de qualquer Lei de falência ou Lei semelhante referente à
insolvência; (c) qualquer aditamento ou modificação dos Documentos Organizacionais da
Companhia que afete, de forma relevante e adversa, o EAH na qualidade de acionista da
Companhia; (d) transferência de domicílio da Companhia; (e) qualquer alteração na razão social
da Companhia; (f) qualquer alteração no tamanho do Conselho; ou (g) qualquer ação corporativa
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que tenha o efeito de eliminar ou afetar adversamente qualquer direito de aprovação ao qual o
EAH tenha então direito em conformidade com as cláusulas (a) a (e) desta Cláusula Erro! Fonte
de referência não encontrada..
Article III
DETERMINADAS OBRIGAÇÕES
Cláusula 3.1. Oportunidades empresariais.
(a)
A partir da Data de Vigência e enquanto o Grupo da Embraer detiver,
coletivamente, um número de Ações representativas, no mínimo, da Participação Exigida do
Grupo da Embraer ou tiver quaisquer conselheiros, diretores ou funcionários atuem no Conselho,
(A) o Conselho (i) em conformidade com o Artigo 122(17) da Lei Geral das Sociedades do
Estado de Delaware, ei Geral de Corporações do Estado de Delaware, renunciará, dentro do
máximo permitido por Lei, a qualquer interesse ou expectativa da Companhia em ser
comunicada, apresentada ou oferecida uma oportunidade de participar de quaisquer
oportunidades empresariais da Companhia ou de suas Subsidiárias que sejam apresentadas a
qualquer membro do Grupo da Embraer ou qualquer de seus conselheiros, diretores ou
funcionários; e (ii) optar por não ser regido pelo Artigo 203 da Lei Geral das Sociedades do
Estado de Delaware; e (B) no caso de qualquer Conselheiro da Embraer adquirir conhecimento
de uma oportunidade empresarial para si e a Companhia ou qualquer de suas Afiliadas, esse
Conselheiro, dentro do máximo permitido por lei, não terá nenhum dever (fiduciário, contratual
ou de outra forma) de comunicar, apresentar ou oferecer essa transação ou outra oportunidade de
negócios ou questão à Companhia ou qualquer de suas Afiliadas ou acionistas e, dentro do
máximo permitido por lei, não será responsável perante a Companhia ou seus acionistas ou a
qualquer Afiliada da Companhia por violação de qualquer dever (fiduciário, contratual ou de
outra forma) como acionista, conselheiro ou diretor da Companhia exclusivamente em virtude do
fato de que o Conselheiro busca ou obtém essa oportunidade empresarial para si ou oferece ou
direciona essa oportunidade empresarial para outra Pessoa (incluindo, entre outros, qualquer
membro do Grupo da Embraer ou não apresenta essa oportunidade à Companhia ou a qualquer
de suas Afiliadas ou acionistas.
(b)
Para fins desta Cláusula Erro! Fonte de referência não encontrada. , as
"oportunidades empresariais" incluirão, entre outros, as oportunidades de negócios que a
Companhia e suas Subsidiárias estejam financeiramente aptas a assumir, que sejam, de sua
natureza, na linha de negócios da Companhia e de suas Subsidiárias, sejam de vantagem prática
para ela e sejam aquelas em que a Companhia e suas Subsidiárias teriam interesse ou uma
expectativa razoável e em que ao aproveitar as oportunidades ou permitir que as oportunidades
sejam aproveitadas pelo Grupo da Embraer ou por seus conselheiros, diretores ou funcionários, o
interesse próprio do Grupo da Embraer ou de qualquer de seus conselheiros, diretores ou
funcionários entrem ou possam entrar em conflito com os da Companhia e de suas Subsidiárias.
Cláusula 3.2. Aditamentos ao Contrato Global de Serviços; Transações com Partes
Relacionadas. Enquanto o Grupo da Embraer detiver, coletivamente, a maioria das Ações então
emitidas e em circulação, a Companhia não irá e providenciará que suas Subsidiárias não
venham a (i) significativamente, aditar, renunciar a quaisquer direitos relevantes ou rescindir
(exceto em decorrência de expiração, não renovação ou violação relevante) o determinado
9

Contrato Global de Serviços, datado de 14 de dezembro de 2021, entre a Eve e a Embraer, ou o
Contrato Global de Serviços, datado de 14 de dezembro de 2021, entre a Eve e a Atech –
Negócios e Tecnologias S.A. (o "Contrato Global de Serviços"), ou (ii) efetivar quaisquer
transações sujeitas às políticas ou procedimentos da Companhia referentes às transações com
pessoas relacionadas, sem a aprovação prévia da maioria dos Conselheiros que cumpram os
requisitos de independência da NYSE.
Cláusula 3.3. Ausência de Restrições à Transferência das Ações. A Companhia não irá,
sem o consentimento prévio por escrito do EAH, adotar ou providenciar que sejam adotadas,
direta ou indiretamente, quaisquer ações, inclusive fazer ou deixar de fazer qualquer eleição de
acordo com a Lei de qualquer Estado, que tenha o efeito, direta ou indiretamente, de restringir ou
limitar a capacidade do EAH de Transferir livremente suas Ações ou restringir ou limitar os
direitos de qualquer cessionário do EAH como titular das Ações. Sem limitar a generalidade do
precedente, a Companhia não irá, sem o consentimento prévio por escrito do EAH, (a) adotar ou,
posteriormente, aditar, complementar, consolidar, modificar ou alterar qualquer plano de direitos
dos acionistas de qualquer forma que resulte em (i) um aumento na propriedade das Ações pelo
EAH, fazendo com que os respectivos direitos se desvinculem ou se tornem exercíveis e/ou (ii)
no EAH e seus conforme não terem direito aos mesmos direitos que os outros titulares das Ações
ou (b) adotar qualquer ação ou adotar qualquer ação para recomendar a seus acionistas qualquer
ação, que, entre outras coisas, limite os direitos legais ou negue qualquer benefício ao EAH
como acionista da Companhia (i) exclusivamente em decorrência do valor das Ações detidas
pelo EAH ou (ii) de forma não aplicável aos acionistas da Companhia em geral.
Cláusula 3.4. Determinados Pagamentos de Impostos. Para qualquer período ou
respectiva parte durante o qual a Companhia seja tratada como membro de qualquer grupo
consolidado, combinado, afiliado ou outro grupo para fins de apresentação de imposto de renda
estadual aplicável e um EAH ou respectiva afiliada seja a controladora comum desse grupo para
fins de imposto de renda estadual aplicável ou federal dos Estados Unidos, e tal controladora
comum deverá celebrar o contrato de rateio de impostos anexado aqui como Anexo A após a
Companhia se tornar membro desse grupo consolidado, combinado, afiliado ou outro grupo para
fins de imposto de renda estadual aplicável ou federal dos Estados Unidos.
Cláusula 3.5. Políticas e Procedimentos da Companhia.
(a)

Durante os Contratos Globais:

(i)
A Companhia não irá e providenciará que suas Afiliadas
controladas (exceto qualquer membro do Grupo da Embraer) não venham a adotar
quaisquer ações, direta ou indiretamente, para (A) oferecer ou pagar ou autorizar a oferta
ou pagamento de qualquer valor monetário ou item de valor ou (B) aceitar qualquer
pagamento mencionado na cláusula (A), em cada caso, a fim de buscar influenciar, de
forma indevida ou corrupta, qualquer Oficial do Governo ou qualquer outra pessoa a fim
de obter uma vantagem indevida;
(ii)
A Companhia irá e providenciará que suas Afiliadas controladas
(exceto qualquer membro do Grupo da Embraer) venham a implementar e executar um
programa de conformidade e ética no teor e forma e eficácia razoavelmente equivalentes
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ao programa de conformidade e ética da Embraer, voltado para impedir e detectar
violações das Leis anticorrupção aplicáveis durante as suas operações (incluindo
Subsidiárias) e as operações de suas contratadas e subcontratadas; e
(iii)
A Companhia irá e providenciará que suas Afiliadas controladas
(exceto qualquer membro do Grupo da Embraer venham a implementar, manter e
executar um sistema de controles contábeis internos adequados voltado para garantir a
fabricação e manutenção de livros, registros e contas justos e precisos.
Article IV
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS; ACESSO À INFORMAÇÕES
Cláusula
4.1.Demonstrações
financeiras;
Divulgação
de
Controles
Financeiros. Enquanto o Grupo da Embraer detiver, coletivamente, um número de Ações
representativas de, no mínimo, 20% (vinte por cento) das Ações então emitidas e em circulação:
(a)
A Companhia irá e providenciará que suas Subsidiárias (se houver)
venham a manter um exercício social e trimestres fiscais que iniciem e terminem nos mesmos
dias civis de início e término do exercício social e trimestres fiscais da Embraer e manter
períodos contábeis mensais que iniciem e terminem nos mesmos dias civis de início e término
dos períodos contábeis mensais da Embraer.
(b)
A Companhia entregará ao EAH, assim que possível, mas em qualquer
caso em conformidade com o prazo de entregas do fechamento financeiro estabelecido pelo
EAH, após o término de cada período contábil mensal em cada exercício social, (i) um pacote de
relatórios da subsidiária preparado de acordo com o IFRS (e o GAAP, se solicitado pelo EAH),
aplicado consistentemente, e as políticas contábeis da Embraer e (ii) outras informações
conforme sejam razoavelmente solicitadas de tempos em tempos pelo EAH.
(c)
A Companhia entregará ao EAH, assim que possível, mas em qualquer
caso no prazo de 25 (vinte e cinco) dias após o término de cada período contábil trimestral da
Companhia em cada exercício social, (i) as demonstrações financeiras consolidadas da
Companhia e de suas Subsidiárias (e respectivas notas) (nos formulários a serem apresentados
publicamente pela Companhia em conformidade com a Lei aplicável, se aplicável), para cada
trimestre fiscal e para o período a partir do início do exercício social corrente até o término desse
trimestre, estabelecendo, em cada caso, em forma comparativa para cada trimestre fiscal da
Companhia, os valores consolidados (e as respectivas notas) para o trimestre correspondente e
períodos do exercício social anterior e, se aplicável, as comparações com os valores orçados,
tudo em detalhes razoáveis e preparado em conformidade com o Artigo 10 do Regulamento S-X
e GAAP, consistentemente aplicado e (ii) a discussão e análise feitas pela administração da
capacidade financeira e resultados das operações da Companhia para esse trimestre fiscal,
incluindo uma explicação de quaisquer alterações relevantes de período a período e quaisquer
transações extrapatrimoniais, tudo em detalhes razoáveis e preparado em conformidade com o
Item 303(b) do Regulamento S-K; desde que, no entanto, a Companhia entregue essas
informações em um prazo antecipado especificado mediante solicitação por escrito do EAH
enviada por notificação com, no mínimo, 20 (vinte) dias de antecedência. As informações
previstas em (i) e (ii) acima são mencionadas no presente Acordo como as "Demonstrações
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Financeiras Trimestrais". Até 7 (sete) Dias Úteis antes da data em que a Companhia
publicamente apresentar as Demonstrações Financeiras Trimestrais à Comissão ou de outra
forma disponibilizar publicamente as Demonstrações Financeiras Trimestrais, a Companhia
entregará ao EAH o formulário final das Demonstrações Financeiras Trimestrais e as respectivas
certificações do diretor presidente e diretor financeiro da Companhia nas formas exigidas de
acordo com as regras da Comissão para relatórios periódicos e na forma e teor satisfatórios para
o EAH; desde que, no entanto, a Companhia possa continuar revisando essas Demonstrações
Financeiras Trimestrais antes da apresentação a fim de fazer as correções e alterações não
substantivas, correções e alterações estas que serão entregues pela Companhia ao EAH assim que
possível; desde que, ainda, os representantes legais e financeiros do EAH e da Companhia
ativamente consultem uns aos outros sobre quaisquer alterações (substantivas ou não) que a
Companhia possa considerar fazer nas Demonstrações Financeiras Trimestrais e divulgações
relacionadas durante 7 (sete) Dias Úteis imediatamente anteriores a qualquer apresentação
prevista à Comissão, com enfoque específico em quaisquer alterações que tenham um efeito
sobre as demonstrações financeiras da Embraer ou divulgações relacionadas.
(d)
A Companhia entregará ao EAH, assim que possível, (i) mas em qualquer
caso (A) no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias após o término de cada exercício social da
Companhia, a minuta internamente preparada das demonstrações financeiras anuais e (B) no
prazo de 60 (sessenta) dias após o término de cada exercício social da Companhia, as
demonstrações financeiras da Companhia (preparadas em conformidade com o GAAP e nos
formulários a serem apresentados publicamente por ela em conformidade com a Lei aplicável, se
aplicável), e (ii) mas, em qualquer caso, com até, no máximo, 20 (vinte) Dias Úteis de
antecedência da data na qual o EAH notificar a Companhia de que a Embraer pretende
apresentar seu relatório anual sobre o Formulário 20-F ou formulário de referência (formulário
de referência) ou outro documento que contiver as demonstrações financeiras anuais junto à
Comissão ou à CVM, quaisquer outras informações e outras informações e dados em relação à
Companhia e às suas Subsidiárias (se houver) e a seus negócios, propriedades, posição
financeira, resultados operacionais e perspectivas, conforme seja razoavelmente solicitado pelo
EAH em relação ao preparo das demonstrações financeiras e relatório anual sobre o Formulário
20-F da Embraer. Assim que possível e, em qualquer caso, até, no máximo, 10 (dez) Dias Úteis
antes da data na qual a Companhia seja obrigada a apresentar um relatório anual sobre o
Formulário 10-K ou outro documento que contiver suas Demonstrações Financeiras Anuais
(conforme definido abaixo) junto à Comissão, a Companhia entregará ao EAH (x) as minutas das
demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e de suas Subsidiárias (e das respectivas
notas) para o referido exercício, estabelecendo, em cada caso, em forma comparativa, os valores
consolidados (e as respectivas notas) para os exercícios sociais anteriores e tudo em detalhes
razoáveis e preparado em conformidade com o Regulamento S-X e GAAP e (y) uma discussão e
análise feitas pela administração da capacidade financeira e dos resultados das operações da
Companhia e de suas Subsidiárias para esse exercício, incluindo uma explicação de quaisquer
alterações relevantes de período a período e quaisquer transações extrapatrimoniais, tudo em
detalhes razoáveis e preparado em conformidade com os Itens 303(a) e 305 do Regulamento SK. As informações previstas em (x) e (y) acima são mencionadas no presente Acordo como as
"Demonstrações Financeiras Anuais". A Companhia entregará ao EAH todas as revisões dessas
minutas assim que quaisquer revisões sejam preparadas ou feitas. Até 7 (sete) Dias Úteis antes da
data em que a Companhia publicamente apresentar as Demonstrações Financeiras Anuais à
Comissão ou de outra forma disponibilizar publicamente as Demonstrações Financeiras Anuais,
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a Companhia entregará ao EAH o formulário final de seu relatório anual sobre o Formulário 10K e as respectivas certificações do diretor presidente e diretor financeiro da Companhia nas
formas exigidas de acordo com as regras da Comissão para relatórios periódicos e na forma e
teor satisfatórios para o EAH; desde que, no entanto, a Companhia possa continuar revisando
essas Demonstrações Financeiras Anuais antes da apresentação a fim de fazer as correções e
alterações não substantivas, correções e alterações estas que serão entregues pela Companhia ao
EAH assim que possível; desde que, ainda, os representantes legais e financeiros do EAH e da
Companhia ativamente consultem uns aos outros sobre quaisquer alterações (substantivas ou
não) que a Companhia possa considerar fazer nas Demonstrações Financeiras Anuais e
divulgações relacionadas durante 7 (sete) Dias Úteis imediatamente anteriores a qualquer
apresentação prevista à Comissão. Sem limitar-se ao precedente, a Companhia consultará o EAH
sobre os comentários do EAH nas Demonstrações Financeiras Anuais e divulgações relacionadas
e aceitará todos os comentários do EAH nas Demonstrações Financeiras Anuais e divulgações
relacionadas, exceto na medida em que esses comentários sejam inconsistentes com a Lei
aplicável ou o GAAP. Além do precedente, nenhuma Demonstração Financeira Anual ou
qualquer outro documento que se refira ou contenha informações não divulgadas publicamente
antes em relação à propriedade direta da Companhia pelo EAH e à propriedade indireta pela
Embraer será apresentada à Comissão ou de outra forma tornada pública pela Companhia ou suas
Subsidiárias sem o consentimento prévio por escrito do EAH.
(e)
A Companhia entregará ao EAH (i) as minutas substancialmente finais,
assim que forem preparadas de (A) todos os relatórios, notificações e procurações e declarações
de informações a serem enviados ou disponibilizados pela Companhia ou suas Subsidiárias aos
seus respectivos titulares de valores mobiliários e (B) todas as declarações de registro e
prospectos a serem apresentados pela Companhia ou suas Subsidiárias à Comissão ou a qualquer
bolsa de valores em conformidade com o manual da companhia listada (ou requisitos
semelhantes) dessa bolsa (coletivamente, os documentos identificados nas cláusulas (A) e (B)
são denominados no presente Acordo como "Documentos Públicos da Companhia"), e (ii) assim
que possível, mas em nenhum caso após 5 (cinco) Dias Úteis antes da data em que forem
impressas, enviadas ou apresentadas, o que ocorrer primeiro, as minutas atuais de todos os
Documentos Públicos da Companhia; desde que, no entanto, a Companhia possa continuar
revisando esses Documentos Públicos da Companhia antes da apresentação a fim de fazer as
correções e alterações não substantivas, correções e alterações estas que serão entregues pela
Companhia ao EAH assim que possível; desde que, ainda, os representantes legais e financeiros
do EAH e da Companhia ativamente consultem uns aos outros sobre quaisquer alterações
(substantivas ou não) que a Companhia possa considerar fazer em seus Documentos Públicos da
Companhia e divulgações relacionadas antes de qualquer apresentação prevista à Comissão, com
enfoque específico em quaisquer alterações que tenham um efeito sobre as demonstrações
financeiras da Embraer ou divulgações relacionadas. Sem limitar-se ao precedente, a Companhia
consultará o EAH sobre os comentários do EAH nos Documentos Públicos da Companhia e
aceitará todos os comentários do EAH nos Documentos Públicos da Companhia, exceto na
medida em que esses comentários sejam inconsistentes com a Lei aplicável ou o GAAP. Além
do precedente, nenhum Documento Público da Companhia ou qualquer outro documento que se
refira ou contenha informações não divulgadas publicamente antes em relação à propriedade
direta da Companhia pelo EAH e à propriedade indireta pela Embraer será apresentada à
Comissão ou de outra forma tornada pública pela Companhia ou suas Subsidiárias sem o
consentimento prévio por escrito do EAH.
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(f)
A Companhia, o mais prontamente possível, entregará ao EAH as cópias
de todos os orçamentos anuais e projeções financeiras (consistentes em termos de formato e
detalhes com as práticas históricas da Embraer, exceto como mutuamente acordado pelas Partes)
referentes à Companhia em uma base consolidada e oferecerá ao EAH uma oportunidade de se
reunir com a administração da Companhia para discutir esses orçamentos e projeções. Além
disso, na medida do solicitado pelo EAH, a Companhia participará do planejamento de análise
estratégica anual da Embraer e de outras reuniões semelhantes e processos de forma consistente
com as práticas anteriores ou com as alterações que o EAH possa razoavelmente solicitar.
(g)
Com prontidão razoável, a Companhia fornecerá ao EAH outras
informações e dados financeiros sobre a Companhia e suas Subsidiárias e seus negócios,
propriedades, posições financeiras, resultados operacionais e perspectivas conforme possam ser
de tempos em tempos solicitados pelo EAH.
(h)
A Companhia consultará o EAH quanto ao momento das liberações de
rendimentos anuais e trimestrais e qualquer orientação financeira provisória para um período
atual ou futuro e a Companhia oferecerá ao EAH a oportunidade de revisar e comentar as
informações referentes à Companhia e às suas Subsidiárias (se houver). A Companhia
coordenará com o EAH o momento (i) de conferências telefônicas para liberação de rendimentos
da Companhia e (ii) a emissão de liberação de rendimentos públicos da Companhia e as
apresentações junto à Comissão, em cada caso, conforme orientado pelo EAH. Até, no máximo,
1 (um) Dia Útil antes do horário e data que a Companhia pretender publicar sua liberação regular
de rendimentos anuais ou trimestrais ou qualquer orientação financeira para um período atual ou
futuro, a Companhia entregará ao EAH as cópias das minutas substancialmente finais de todos os
comunicados de imprensa relacionados e outras declarações a serem disponibilizadas pela
Companhia aos funcionários dessa Parte ou ao público sobre quaisquer questões que possam ser
razoavelmente suscetíveis de ter um impacto financeiro relevante sobre os rendimentos,
resultados operacionais, condição financeira ou perspectivas da Companhia ou de suas
Subsidiárias. Além disso, antes da emissão de qualquer comunicado de imprensa ou declaração
pública que cumpra os critérios previstos na sentença anterior, a Companhia consultará o EAH
sobre quaisquer alterações (além de alterações tipográficas ou outras alterações secundárias
semelhantes) das minutas substancialmente finais. Imediatamente após a emissão, a Companhia
entregará ao EAH as cópias das minutas finais de todos os comunicados de imprensa e outras
declarações públicas. A Companhia obterá o consentimento por escrito do EAH antes de emitir
quaisquer comunicados de imprensa ou de fazer quaisquer declarações públicas em relação a
qualquer uma das transações contempladas pelo presente instrumento e antes de fazer quaisquer
arquivamentos junto a qualquer Autoridade Governamental.
(i)
A Companhia cooperará totalmente e providenciará que seus auditores
cooperem totalmente com o EAH na medida do solicitado pelo EAH no preparo de rendimentos
públicos da Embraer ou outros comunicados de imprensa, relatórios trimestrais sobre o
Formulário 6-K, relatórios anuais aos acionistas, relatórios anuais sobre o Formulário 20-F,
quaisquer relatórios atuais sobre o Formulário 6-K e quaisquer outras procurações, informações,
declarações de registro, relatórios, notificações, prospectos e quaisquer outros arquivamentos
realizados pela Embraer junto à Comissão, à qualquer bolsa de valores nacional ou de outra
forma disponibilizados publicamente (coletivamente, os "Arquivamentos Públicos da Embraer").
A Companhia compromete-se a fornecer ao EAH todas as informações que o EAH solicitar em
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relação a quaisquer Arquivamentos Públicos da Embraer ou que, no parecer do advogado da
Embraer, sejam obrigadas a serem divulgadas ou incorporadas por referência de acordo com
qualquer Lei. A Companhia fornecerá essas informações em tempo hábil nas datas solicitadas
pelo EAH (que podem ser anteriores às datas nas quais a Companhia de outra forma seria
obrigada pelo presente instrumento a disponibilizar essas informações) para permitir que a
Embraer prepare, imprima ou divulgue todos os Arquivamentos Públicos nessas datas conforme
a Embraer possa determinar, mas em nenhum caso após o exigido por Lei aplicável. A
Companhia envidará esforços comercialmente razoáveis para fazer com que seus auditores
concordem com qualquer referência a eles como especialistas em quaisquer Arquivamentos
Públicos da Embraer exigidos de acordo com qualquer Lei. Se e na medida do solicitado pelo
EAH, a Companhia revisará, de forma diligente e oportuna, todas as minutas dos Arquivamentos
Públicos da Embraer e preparará de forma diligente e oportuna qualquer parte desse
Arquivamento Público da Embraer referente à Companhia. Antes de qualquer impressão ou
divulgação pública de qualquer Arquivamento Público da Embraer, um diretor executivo
apropriado da Companhia certificará, se solicitado pelo EAH, que as informações relacionadas à
Companhia ou às suas Subsidiárias nesse Arquivamento Público da Embraer são precisas,
verdadeiras, completas e corretas sob todos os aspectos relevantes. A menos que seja exigido por
lei, a Companhia não divulgará publicamente quaisquer informações financeiras ou outras
informações que entrem em conflito com as informações relacionadas à Companhia ou às suas
Subsidiárias que estejam incluídas no Arquivamento Público da Embraer sem o consentimento
prévio por escrito do EAH.
Cláusula 4.2. Acesso às Informações. Enquanto o Grupo da Embraer detiver,
coletivamente, a Participação Exigida do Grupo da Embraer:
(a)
A Companhia permitirá, a menos que proibido pela Lei aplicável, que os
representantes designados pelos membros do Grupo da Embraer, em momentos razoáveis e
mediante notificação prévia, (i) para visitar e inspecionar qualquer uma das propriedades da
Companhia e de suas Subsidiárias, (ii) para examinar os registros societários e financeiros da
Companhia e de suas Subsidiárias e fazer as respectivas cópias ou extratos, e (iii) discutir os
assuntos, finanças e contas de quaisquer Pessoas com os Conselheiros, diretores, funcionários
importantes e contadores independentes da Companhia e de suas Subsidiárias.
(b)
A Companhia irá e providenciará que suas Subsidiárias venham a fornecer
aos membros do Grupo da Embraer, além de outras informações que possam ser razoavelmente
solicitadas por questionamento por escrito dos membros do Grupo da Embraer, de tempos em
tempos, (i) na medida em que sejam de outra forma preparados pela Companhia os pacotes de
informações periódicas e orçamentos de dispêndio de capital e operacional relacionado às
operações e aos fluxos de caixa da Companhia e de suas Subsidiárias, (ii) o acesso ao diretor
presidente, diretor financeiro ou outro diretor executivo da Companhia, de tempos em tempos,
em momentos razoáveis e mediante notificação prévia para discutir o plano de negócios anual e
o orçamento operacional da Companhia, e (iii) as atualizações em relação a, e o acesso a outras
informações sobre o andamento nos projetos da Companhia e esquema relacionado de
desenvolvimento de tecnologia.
(c)
A Companhia comunicará, em detalhes razoáveis, ao EAH os seguintes
eventos ou circunstâncias prontamente (e em qualquer caso no prazo de 48 (quarenta e oito)
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horas) após qualquer diretor executivo da Companhia ou qualquer membro do Conselho tomar
conhecimento dessa questão: (i) todas as deficiências significativas e ponto fraco relevante no
projeto ou operação dos controles internos sobre o relatório financeiro que possam afetar
adversamente a capacidade da Companhia de registrar, processar, resumir e relatar as
informações financeiras; (ii) qualquer fraude, relevante ou não, que envolva a administração ou
outros funcionários que tenham função significativa nos controles internos sobre o relatório
financeiro da Companhia; (iii) qualquer ato ilegal na acepção da Cláusula 10A(b) e (f) do
Exchange Act; e (iv) qualquer outra violação relevante da Lei (incluindo qualquer violação da lei
que um advogado representante da Companhia ou de suas Subsidiárias tenha formalmente
comunicado a quaisquer diretores ou conselheiros da Companhia em conformidade com as
regras de conduta do advogado da Comissão (17 C.F.R. Parte 205)).
(d)
A Companhia fornecerá ao EAH a notificação com a antecedência
razoavelmente possível de qualquer determinação proposta ou quaisquer alterações significativas
nas estimativas contábeis ou princípios contábeis da Companhia daqueles em vigor na Data de
Vigência. A Companhia consultará o EAH e, se solicitado pelo EAH, a Companhia consultará os
auditores independentes da Embraer a este respeito. A Companhia não fará qualquer
determinação ou alteração sem o consentimento prévio por escrito do EAH, se essa determinação
ou alteração forem suficientemente relevantes para serem divulgadas nas demonstrações
financeiras da Companhia ou da Embraer conforme apresentadas junto à Comissão ou
divulgadas publicamente.
(e)
O EAH e a Companhia, individualmente, mediante solicitação razoável da
outra Parte, disponibilizarão à Parte requerente todas as informações, registros e documentos sob
sua posse que possam ser relevantes para qualquer declaração de imposto, auditoria, exame,
processo ou determinação em relação aos impostos da Companhia ou de qualquer de suas
Subsidiárias, ou qualquer membro do Grupo da Embraer, conforme seja o caso.
Cláusula 4.3. Outras Informações. Enquanto o Grupo da Embraer detiver, coletivamente,
a Participação Exigida do Grupo da Embraer, a Companhia fornecerá prontamente aos membros
do Grupo da Embraer as informações razoavelmente necessárias ou solicitadas pelo Grupo da
Embraer em relação a quaisquer transações de financiamento ou refinanciamento de dívida ou
capital próprio a serem efetuadas por eles ou para fins de cumprimento das Leis aplicáveis ou
regulamentos da bolsa de valores.
Cláusula 4.4. Confidencialidade.
(a)
Sujeito à Cláusula Erro! Fonte de referência não encontrada., o EAH e
o Patrocinador não irão e providenciarão que cada membro do Grupo Embraer e o Patrocinador
não venham a divulgar quaisquer informações confidenciais não públicas fornecidas ao EAH e
ao Patrocinador ou a qualquer outro membro do Grupo da Embraer e do Patrocinador, ou a
qualquer Conselheiro da Embraer e ao Conselheiro Patrocinador, respectivamente, em cada caso,
em conformidade com os termos do presente Acordo, a qualquer Pessoa fora do Grupo da
Embraer e do Patrocinador.
(b)
Não obstante o precedente, qualquer membro do Grupo da Embraer e o
Patrocinador estarão autorizados a divulgar essas informações a seus conselheiros, diretores ou
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funcionários e qualquer membro do Grupo da Embraer e o Patrocinador ou qualquer Conselheiro
da Embraer e Conselheiro Patrocinador estarão autorizados a divulgar quaisquer informações aos
respectivos advogados, contadores, consultores, assessores e outros representantes, se essas
Pessoas tiverem a necessidade de ter conhecimento dessas informações a fim de cumprir seus
deveres e/ou devidamente aconselhar qualquer membro do Grupo da Embraer e o Patrocinador e
são vinculados a uma obrigação de manter a confidencialidade em relação a essas informações.
(c)
Qualquer membro do Grupo da Embraer e o Patrocinador estarão
autorizados a divulgar quaisquer informações confidenciais não públicas a qualquer Pessoa fora
do Grupo da Embraer e do Patrocinador, respectivamente, (a) na medida do necessário (i) para
cumprir as Leis aplicáveis ou regulamentos da bolsa de valores, inclusive em relação ao
arquivamento de relatórios financeiros ou outros relatórios obrigados a serem arquivados junto a
qualquer Autoridade Governamental ou bolsa de valores ou (ii) por qualquer intimação, demanda
investigativa, auditoria ou processo semelhante de qualquer Autoridade Governamental, (b) em
relação a qualquer transação de levantamento de capital ou financiamento por qualquer membro
do Grupo da Embraer e do Patrocinador, sujeitas à celebração de um ou mais acordos de
confidencialidade habituais com credores em potencial ou compradores iniciais, ou (c) sujeitas à
celebração de um ou mais acordos de confidencialidade habituais em relação a qualquer
transação que envolva a venda direta ou indireta ou outra alienação por qualquer membro do
Grupo da Embraer e pelo Patrocinador das Ações.
Article V
AUDITORES INDEPENDENTES; COOPERAÇÃO
Cláusula 5.1. Auditores independentes. Enquanto o Grupo da Embraer detiver, coletivamente, a
maioria das Ações então emitidas e em circulação, a Companhia adotará todas as Ações
Necessárias para garantir que a Companhia nomeie e contrate como seus auditores independentes
a mesma empresa de contabilidade pública e independente nomeada como auditores
independentes da Embraer e de suas Subsidiárias.
Cláusula 5.2. Cooperação. A Companhia reconhece que a Embraer e/ou o EAH podem, no
futuro, determinar realizar a recuperação que pode incluir uma transação ou uma série de
transações que resultariam no recebimento pelos acionistas da Embraer da propriedade direta de
Ações, seja por distribuição, dividendo, oferta de câmbio ou outros meios. A Companhia, pelo
presente instrumento, concorda que, mediante o pedido do EAH, a Companhia cooperará com a
Embraer e o Embraer na implementação de qualquer evento de recuperação, inclusive adotando
quaisquer Ações Necessárias para efetivar esse evento de recuperação.
Article VI
INDENIZAÇÃO
Cláusula 6.1. Indenização do Patrocinador.
(a)
Por um período de 6 (seis) anos após a Data de Fechamento, a Companhia
indenizará, exonerará e resguardará o Patrocinador de e por todas e quaisquer ações,
possibilidades jurídicas, processos, reivindicações, passivos, perdas, danos, custos e despesas
extraordinárias relacionadas (incluindo despesas e honorários advocatícios razoáveis)
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("Obrigações Indenizadas") incorridos pelo Patrocinador antes, durante ou após a data do
presente Acordo, decorrentes de qualquer ação de terceiros, possibilidade jurídica, processo,
litígio, investigação, inquérito, arbitragem ou reivindicação referentes às transações
contempladas pelo BCA que nomeie o Patrocinador como réu (ou corréu) decorrente da
propriedade pelo Patrocinador de títulos de participação acionária da Companhia ou de seu
controle ou capacidade de influenciar a Companhia; desde que o precedente não se aplique a (i)
quaisquer Obrigações Indenizadas na medida do decorrente de qualquer violação por parte do
Patrocinador do presente Acordo ou de qualquer outro contrato entre o Patrocinador, de um lado,
e a Companhia ou qualquer de suas Subsidiárias, de outro lado, ou (ii) à conduta dolosa,
negligência grave ou fraude do Patrocinador.
(b)
Não obstante qualquer disposição em contrário no parágrafo precedente, a
Companhia não será responsável por quaisquer Obrigações Indenizadas superiores a US$ 4
milhões no agregado em conformidade com o parágrafo anterior. Para não haver dúvidas, os
direitos do Patrocinador à indenização em conformidade com o parágrafo anterior serão
adicionais a quaisquer outros direitos que o Patrocinador possa ter de acordo com qualquer outro
contrato ou instrumento do qual o Patrocinador seja ou se torne uma parte ou seja ou de outra
forma se torne um beneficiário ou de acordo com a Lei.
Article VII
RESCISÃO
Cláusula 7.1. Vigência. Os termos do presente Acordo rescindirão e não terão mais força
e efeito:
(a)

mediante mútuo consentimento de todas as respectivas partes; ou

(b)
se o Grupo da Embraer detiver, coletivamente, um número de Ações
representativas de menos do que a Participação Exigida do Grupo da Embraer.
Cláusula 7.2. Subsistência. Se o presente Acordo for rescindido de acordo com a
CláusulaErro! Fonte de referência não encontrada., o presente Acordo tornar-se-á nulo e sem
força e vigor, exceto: (i) as disposições previstas nesta Cláusula Erro! Fonte de referência não
encontrada., Cláusula Erro! Fonte de referência não encontrada. (que subsistirão a 1 (um)
ano após a rescisão do presente Acordo), Cláusula Erro! Fonte de referência não encontrada.
e Cláusula Erro! Fonte de referência não encontrada.; (ii) os direitos em relação à violação de
qualquer disposição do presente instrumento por parte da Companhia; e (iii) as disposições
previstas na CláusulaErro! Fonte de referência não encontrada. , que subsistirão até a
expiração do prazo prescricional aplicável em relação a qualquer imposto que possa ser incidido
sobre a Afiliada do EAH mencionado na Cláusula Erro! Fonte de referência não encontrada..
Article VIII
DISPOSIÇÕES GERAIS
Cláusula 8.1. Aditamento e Renúncia. O presente Acordo pode ser aditado pela
Companhia e pelo EAH a qualquer momento pela celebração de um instrumento por escrito
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assinado em nome da Companhia e do EAH. Além disso, qualquer aditamento proposto nas
Cláusulas Erro! Fonte de referência não encontrada., Erro! Fonte de referência não
encontrada., Erro! Fonte de referência não encontrada. ou Erro! Fonte de referência não
encontrada. ou neste Artigo Erro! Fonte de referência não encontrada. também exigirá o
consentimento por escrito do Patrocinador até (a) o dia no qual o Patrocinador não tiver mais
quaisquer direitos de acordo com qualquer dessas Cláusulas e (b) o dia no qual o Patrocinador
não detiver mais, no mínimo, 50% das Ações mantidas pelo Patrocinador na presente data, o que
ocorrer primeiro.
Cláusula 8.2. Autonomia das Cláusulas. As Partes reconhecem que os direitos e
obrigações previstos no presente Contrato estão sujeitos às disposições aplicáveis das Leis
aplicáveis e regulamentos da bolsa de valores. No caso de qualquer termo, disposição, convênio
ou restrição do presente Contrato ou respectiva aplicação, ser considerado ilegal, inválido ou
inexequível de acordo com qualquer Lei atual ou futura aplicável: (a) essa disposição será
totalmente independente; (b) o presente Contrato será interpretado e exequível como se a
disposição ilegal, inválida ou inexequível nunca tivesse comprometido a respectiva parte; (c) as
disposições remanescentes do presente Contrato permanecerão em plena força e vigor e não
serão afetadas pela disposição ilegal, inválida ou inexequível nem por sua independência. e (d)
no lugar dessa disposição ilegal, inválida ou inexequível, as Partes concordam em cooperar para
realizar um aditamento em conformidade com a Cláusula 8.1 a fim de sanar a ilegalidade, a
invalidade ou a inexequibilidade dessa disposição para efetivar os termos da disposição ilegal,
inválida ou inexequível, conforme possa ser possível.
Cláusula 8.3. Contrato Integral. Salvo se de outra forma expressamente prevista no
presente instrumento, este Contrato e os demais documentos nele mencionados incorporam o
acordo e entendimento globais entre suas partes em relação ao objeto do mesmo e substitui e tem
prioridade em relação a quaisquer outros entendimentos, acordos e declarações prévios entre as
Partes, escritos ou verbais, que possam ter qualquer relação com o objeto deste instrumento.
Cláusula 8.4. Sucessores e Cessionários. O presente Contrato vigerá em benefício e
vinculará as Partes e seus respectivos sucessores, beneficiários e cessionários permitidos. Nem o
presente Contrato nem qualquer direito, benefício, recurso, obrigação ou responsabilidade aqui
previstos podem ser cedidos por qualquer Parte sem o consentimento prévio por escrito da outra
Parte e qualquer tentativa de cessão sem o consentimento será nula e sem força e efeito; desde
que o EAH possa ceder todos e quaisquer de seus direitos em conformidade com o presente
Acordo, juntamente com a Transferência de suas Ações, a (i) qualquer de suas Afiliadas (para
não haver dúvidas, sem exigir a aprovação da Companhia) ou (ii) qualquer outra Pessoa
aprovada pela maioria dos Conselheiros que cumprirem os requisitos de independência da
Nasdaq a seu critério exclusivo (cada um, um "Cessionário da Embraer"). O EAH fornecerá uma
notificação por escrito à Companhia de sua transferência dos direitos de acordo com esta
CláusulaErro! Fonte de referência não encontrada. até, no máximo, 5 (cinco) Dias Úteis
posteriores à celebração pelo EAH de um contrato vinculante para a transferência dos direitos. A
notificação declarará o nome e o endereço do Cessionário da Embraer e identificará a quantidade
das ações transferidas e o escopo dos direitos que estiverem sendo transferidos de acordo com
esta Cláusula Erro! Fonte de referência não encontrada. . Em relação a qualquer transferência,
os termos “EAH" e "Embraer" conforme utilizados no presente Acordo, quando apropriado para
dar cumprimento à cessão dos direitos e obrigações previstos no presente instrumento ao
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Cessionário da Embraer, referir-se-ão ao Cessionário da Embraer. O EAH e qualquer
Cessionário da Embraer podem exercer os direitos em conformidade com o presente Acordo na
prioridade, como entre si, conforme acordarem entre si, e a Companhia observará qualquer
acordo do qual tenha conhecimento conforme previsto acima.
Cláusula 8.5. Aplicabilidade dos Direitos em Caso de Aquisição da Companhia. No caso
de a Companhia incorporar, consolidar, vender substancialmente todos os seus ativos ou de outra
forma se tornar uma Afiliada de uma Pessoa (exceto o EAH), em conformidade com uma
transação ou série de transações relacionadas nas quais qualquer membro do Grupo da Embraer
receber os valores mobiliários de participação dessa Pessoa (ou de qualquer Afiliada dessa
Pessoa) em troca das Ações detidas por qualquer membro do Grupo da Embraer, todos os
direitos do EAH e do Patrocinador previstos no presente Acordo continuarão em plena força e
vigor e aplicar-se-ão à Pessoa cujos valores mobiliários de participação sejam recebidos pelo
EAH e pelo Patrocinador em conformidade com essa transação ou série de transações
relacionadas. A Companhia concorda que, sem o consentimento do EAH. não celebrará qualquer
Contrato que tenha o efeito previsto na primeira cláusula da sentença anterior, a menos que essa
Pessoa concorde em se vincular à disposição precedente.
Cláusula 8.6. Vias. O presente Acordo poderá ser assinado em vias separadas, cada qual
sendo um original e todas juntas constituindo um único Acordo.
Cláusula 8.7. Recursos. As Partes concordam e reconhecem que indenizações monetárias
podem não ser um recurso adequado para qualquer violação das disposições do presente Acordo
e que a Companhia e o EAH terão o direito à medida cautelar ou execução específica, além de
todos os seus direitos e recursos segundo a lei ou em equidade para fazer cumprir as disposições
do presente Acordo. Nada contido no presente Acordo será interpretado para conferir a qualquer
Pessoa que não seja signatária do presente instrumento quaisquer direitos ou benefícios como
terceiro beneficiário ou de outra forma.
Cláusula 8.8. Notificações. Todas as notificações e outras comunicações previstas no
presente instrumento serão por escrito e serão consideradas fornecidas: (a) na data da entrega, se
forem entregues pessoalmente; (b) 1 (um) Dia Útil após serem enviadas por um serviço noturno
de entrega de garantia de entrega noturna; (c) na data de transmissão, se entregues por e-mail,
com confirmação de transmissão; ou (d) no 5º (quinto) Dia Útil após a data da postagem, por
carta registrada ou certificada, com aviso de recebimento e com postagem pré-paga. Essas
comunicações, para serem válidas, devem ser endereçadas da seguinte forma:
(a)

Se para a Sociedade:
Eve Holding, Inc.
276 SW 34th Street
Aos cuidados de: Flávia Pavie
Email: fpavie@evairmobility.com

(b)

Se para o EAH:
Embraer S.A.
Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8501,
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30º andar, (part), Pinheiros, São Paulo, SP, 05425-070, Brasil
Aos cuidados de: Fabiana Klajner Leschziner
Email: fabiana.leschziner@embraer.com.br
com cópias para (que não será considerada notificação):
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
One Manhattan West New York, New York (Nova York) 10001
Attention (aos cuidados de): Paul T. Schnell
Thomas W. Greenberg
E-mail: Paul.Schnell@skadden.com Thomas.Greenberg@skadden.com
(c)

Se à Patrocinadora:
Zanite Sponsor LLC
25101 Chagrin Boulevard, Suite 350
Cleveland, Ohio 44122
Aos cuidados de: Steve H. Rosen, Co-CEO
Email: srosen@resiliencecapital.com

com cópias para (que não será considerada notificação):
White & Case LLP
1221 Avenue of the Americas
New York, NY 10020-1095
Aos cuidados de:
Joel Rubinstein
Matthew Kautz
Email:
joel.rubinstein@whitecase.com
mkautz@whitecase.com
ou a outro endereço ou aos cuidados da Pessoa ou Pessoas como a Parte destinatária especificar
por notificação prévia por escrito à Parte remetente (ou no caso de advogado, a outro endereço
comercial prontamente averiguado conforme o advogado possa manter). Se for utilizado mais de
um método para envio de notificações conforme previsto nesta Cláusula 8.8, prevalecerá a
primeira data de notificação conforme previsto nesta Cláusula 8.8.
Cláusula 8.9. Lei Aplicável O presente Contrato e todas as reclamações ou possibilidades
jurídicas baseadas, decorrentes de ou relacionadas ao presente Contrato serão regidos e
interpretados em conformidade com as Leis do Estado de Delaware, sem fazer valer os
princípios ou regras de conflito de Leis na medida em que os princípios ou regras requeiram ou
permitam a aplicação das Leis de outra jurisdição.
Cláusula 8.10. Jurisdição; RENÚNCIA A JULGAMENTO POR JÚRI.
(a)
Quaisquer processos ou Ações baseados, decorrentes de ou relacionados
ao presente Contrato devem ser instaurados no Tribunal de Chancelaria do Estado de Delaware
(ou, na medida em que esse tribunal não tenha jurisdição do objeto, no Tribunal Superior do
Estado de Delaware), ou, se tiver ou puder adquirir jurisdição, no Tribunal Distrital do Distrito
de Delaware dos Estados Unidos e cada parte, em caráter irrevogável, (i) submete-se à jurisdição
exclusiva de cada referido tribunal em qualquer processo ou Ação, (ii) renuncia a qualquer
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objeção que possa ou venha a ter em relação à jurisdição pessoal, foro ou que possa agora ou de
agora em diante ter a jurisdição pessoal, local ou conveniência do foro, (iii) concorda que todas
as reclamações relacionadas ao processo ou Ação serão julgadas e determinas somente no
referido tribunal, e (iv) concorda em não instaurar qualquer processo ou Ação decorrente ou
relacionada ao presente Contrato em qualquer outro tribunal. Nada contido no presente
instrumento será considerado para afetar o direito de qualquer parte à citação de qualquer forma
permitida por Lei ou instaurar processo judicial ou de outra forma processar qualquer outra parte
em qualquer outra jurisdição, em cada caso, para fazer cumprir sentenças obtidas em qualquer
Ação, processo ou procedimento instaurado em conformidade com esta Cláusula 8.10.
(b)
CADA PARTE RECONHECE E CONCORDA QUE QUALQUER
CONTROVÉRSIA QUE POSSA SURGIR DE ACORDO COM O PRESENTE CONTRATO
PODE ENVOLVER QUESTÕES COMPLICADAS E DIFÍCEIS E, PORTANTO, CADA
PARTE, PELO PRESENTE INSTRUMENTO, EM CARÁTER INCONDICIONAL,
IRREVOGÁVEL E VOLUNTÁRIO, RENUNCIA A QUALQUER DIREITO QUE POSSA
TER A UM JULGAMENTO POR JÚRI EM RELAÇÃO A QUALQUER AÇÃO, PROCESSO
OU PROCEDIMENTO, DIRETA OU INDIRETAMENTE, DECORRENTE OU
RELACIONADO AO PRESENTE CONTRATO OU AOS SERVIÇOS CONTEMPLADOS NO
PRESENTE INSTRUMENTO.
Cláusula 8.11. Títulos Descritivos. Os títulos descritivos deste Acordo foram inseridos apenas
para conveniência e não constituem uma parte deste Acordo.
Cláusula 8.12. Interpretação e Regras de Interpretação. No presente Acordo, exceto na medida
em que seja de outra forma previsto ou que o contexto de outra forma exija:
(a)
presente Contrato;

Quando uma referência é feita, neste Contrato, a um Artigo ou Cláusula do

(b)
os títulos que precedem o texto dos Artigos e Cláusulas incluídos são
somente para fins de referência e não afetam, de forma alguma, o significado ou a interpretação
do presente Acordo;
(c)
Sempre que as palavras “incluem”, “inclui” ou “incluindo” forem
utilizadas neste Contrato, tais palavras serão lidas como se acompanhadas da expressão, “mas
não se limitando a";
(d)

a palavra "ou" não é exclusiva e é considerada com o significado "e/ou";

(e)
As expressões “do presente instrumento”, “no presente instrumento” ou
“de acordo com o presente instrumento”, bem como palavras similares, conforme utilizadas neste
Contrato, referem-se ao presente Contrato como um todo e não a uma disposição específica do
presente Contrato;
(f)
Todos os termos definidos neste Contrato têm significados definidos
quando utilizados em qualquer certificado ou outro documento elaborado ou apresentado
relativamente a este Contrato, a não ser que de outra forma sejam definidos em tais documentos.
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(g)
quando utilizadas em relação às informações, os termos "entregues" ou
"disponibilizados" significarão que as informações mencionadas foram entregues física ou
eletronicamente à Parte relevante ou a um Representante designado pela Parte por escrito como
aceitável para receber essas informações em nome dessa Parte;
(h)

as referências a "dia" ou "dias" são a dias civis;

(i)
As definições contidas no presente Contrato serão aplicáveis nas formas
singular e plural de tais termos;
(j)
referências a uma Pessoa são também referências a seus sucessores e
cessionários permitidos.
(k)
Ao calcular o período de tempo antes do qual, dentro do qual ou após o
qual qualquer ato deverá ser feito ou ação tomada de acordo com este Acordo, a data sendo a
data de referência no cálculo desse período será excluída. Se o último dia desse período não for
um Dia Útil, o período em questão terminará no Dia Útil subsequente, se aplicável.
(Restante desta página intencionalmente deixado em branco.)
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E, POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONTRATADAS, as Partes firmaram o
presente Acordo de Acionistas no dia e ano primeiramente escritos acima.

EVE HOLDING, INC.
Por:
Nome:
Cargo:

EMBRAER AIRCRAFT HOLDING INC.
Por:
Nome:
Cargo:

Por:
Nome:
Cargo:

ZANITE SPONSOR LLC
Por:
Nome:
Cargo:
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