EMBRAER S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF: 07.689.002/0001-89
NIRE: 35300325761
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Mapa sintético das instruções de voto enviado pelo escriturador
Embraer S.A. (“Companhia”), conforme exigido pela Instrução CVM nº
481/09, divulga o mapa sintético das instruções de voto, via boletim de
voto a distância, enviado na presente data pelo escriturador, com a
consolidação das instruções de voto transmitidas pelos acionistas ao agente
de custódia, depositário central e ao escriturador, identificando as
orientações de voto para cada item constante dos boletins de voto à
distância referente às matérias submetidas à deliberação da Assembleia
Geral Ordinária que será realizada em 26 de abril de 2022.
A Companhia destaca que, na data das assembleias, aplicará as regras
previstas em seu estatuto social no âmbito de assembleias,
particularmente, aquelas constantes nos artigos 14 e 15.

São José dos Campos, 22 de abril de 2022.

EMBRAER S.A.
Antonio Carlos Garcia
Vice-Presidente Executivo Financeiro e Relações com Investidores

Dados da Assembleia

Empresa EMBRAER S.A.
Número do Processo

4253

Tipo de Assembleia GERAL
Data Assembleia

26/04/2022

Hora Assembleia

10:00

Data Início On-line 28/03/2022

Data Fim On-line

20/04/2022

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2022, ÀS 10 HORAS.

Deliberações:
1 - Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.
2 - Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme proposta da administração e detalhado no Manual para a Assembleia Geral Ordinária, nos
seguintes termos: Absorção do prejuízo do exercício de R$274.819.250,28, como também do prejuízo gerado pelo ajuste de exercício anterior registrado no valor de R$ 127.188.371,99, totalizando o
valor de R$402.007.622,57, a ser registrado como “Prejuízos Acumulados” no Patrimônio Líquido da Companhia
3 - Indicação de todos os nomes que compõem a chapa
4 - Caso um dos candidatos que compõem a chapa deixe de integrá-la para acomodar a eleição em separado de que trata os arts. 161, § 4º, e 240 da Lei nº 6.404, de 1976, os votos correspondentes às
suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?
5 - Fixar o limite global anual da remuneração dos administradores da Companhia, conforme proposta da administração e detalhado no Manual para a Assembleia Geral Ordinária, no valor de R$ 72
milhões, para o período compreendido entre maio de 2022 e abril de 2023.
6 - Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, conforme proposta da administração, para o período de maio de 2022 a abril de 2023, da seguinte forma: remuneração mensal Presidente do
Conselho Fiscal no valor de R$ 16.666,67 e o valor individual de R$ 15.000,00 aos demais membros titulares do Conselho Fiscal
7 - Indicação de cada chapa e todos os nomes que a compõem
8 - 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?
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EMBRAER S.A.
4253
26/04/2022
28/03/2022
20/04/2022

Hora Assembleia
Data Fim On-line

Tipo da Deliberação

DELIBERACAO SIMPLES
DELIBERACAO SIMPLES
DELIBERACAO SIMPLES
DELIBERACAO SIMPLES
DELIBERACAO SIMPLES
DELIBERACAO SIMPLES
DELIBERACAO SIMPLES
ELEICAO CONSELHO FISCAL POR MAIS DE UMA CHAPA
ELEICAO CONSELHO FISCAL POR MAIS DE UMA CHAPA
ELEICAO CONSELHO FISCAL POR MAIS DE UMA CHAPA
ELEICAO CONSELHO FISCAL POR MAIS DE UMA CHAPA
ELEICAO CONSELHO FISCAL POR MAIS DE UMA CHAPA

Situação da
Deliberação

ATIVA
ATIVA
ATIVA
ATIVA
ATIVA
ATIVA
ATIVA
ATIVA
ATIVA
ATIVA
ATIVA
ATIVA

10:00
20/04/2022

Voto Deliberação

ABSTER-SE
APROVAR
APROVAR
ABSTER-SE
APROVAR
ABSTER-SE
APROVAR
ABSTER-SE

NAO
SIM

Votos demonstrados neste relatório foram recebidos pelo site Assembleia Digital do Itaú e foram conciliados com os registros do escriturador e com as informações de votos a distância
que o escriturador recebeu da BM&FBOVESPA, conforme as regras da Instrução CVM 561. Em decorrência dessas conciliações, alguns votos podem ter sido cancelados em decorrência de: (i)
o CPF / CNPJ informado não possuir posição de ação da Companhia; (ii) devido à desatualização de cadastro não ter sido possível identificá-lo nos registros do escriturador; (iii) a posição
detida pelo investidor estar custodiada em instituição custodiante (corretoras de valores mobiliários); ou (iv) ter sido identificado voto conflitante para o mesmo CPF / CNPJ. Em todos os
casos de cancelamento, o acionista recebeu um email informando que o voto foi cancelado. Os dados contidos neste documento refletem as informações disponíveis em nosso sistema
escritural até a data de seu envio. Contudo, em razão do tempo de processamento de atualizações cadastrais realizadas pelos investidores ou das posições por eles detidas em caso de
negociações, podem haver discrepâncias entre tais dados e as informações atuais e/ou as posições efetivamente detidas pelos respectivos investidores na data da assembleia. Para a
* Em "Total de ações do investidor" está demonstrado e consolidado todos os tipos de ações que o acionista possui.

Código da
Chapa

Nome da
Chapa

1 CHAPA 1
2 CHAPA 2
-

Situação da Chapa

ATIVA
ATIVA

Voto da Chapa

APROVAR
APROVAR

Código do
Candidato

Nome do
Candidato

-

Situação do
Candidato

Voto do
Candidato

Quantidade total de ações
por deliberação
(consolidado por todos os
tipos - inclui ADR)

Percentual de
Voto

-

18,126,664.00
75,381,885.00
93,508,549.00
353,940.00
93,154,609.00
804,259.00
92,704,290.00
353,940.00
28,986,054.00
64,168,555.00
87,543,029.00
5,965,520.00

EO

18,126,664.00
75,381,885.00
93,508,549.00
353,940.00
93,154,609.00
804,259.00
92,704,290.00
353,940.00
28,986,054.00
64,168,555.00
87,543,029.00
5,965,520.00

