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FATO RELEVANTE
Embraer S.A. (“Companhia” ou “Embraer”), no âmbito do Fato Relevante divulgado pela
Companhia, em 5 de julho de 2018 (“Fato Relevante Inicial”), vem comunicar que, nesta data, o
Conselho de Administração da Companhia:
(i) Aprovou, em princípio, sujeito à autorização da União na forma do item (ii) abaixo e às demais
condições adiante referidas, e, em continuidade às negociações objeto de fatos relevantes
anteriores, a parceria estratégica entre a Embraer e The Boeing Co. (“Boeing”), que compreende
(a “Operação”):
(a) a segregação e transferência, pela Embraer, dos ativos, passivos, bens, direitos e obrigações
referentes à unidade de negócio de aviação comercial para uma companhia fechada brasileira,
a qual passará a desenvolver os negócios e serviços de aviação comercial, atualmente
desenvolvidos pela Embraer (“Nova Sociedade” ou “JV Aviação Comercial”);
(b) para implementar a segregação descrita acima, uma subsidiária da Boeing no Brasil (“Boeing
Brasil”) irá adquirir e subscrever ações representativas de 80% do capital social da Nova
Sociedade, de forma que a Embraer e a Boeing Brasil passem a ser titulares, respectivamente,
de 20% e 80% do capital social total e votante;
(c) a celebração, pela Embraer, Boeing e/ou pela Nova Sociedade, conforme o caso, de contratos
operacionais de longo prazo que regulem, dentre outros aspectos, a prestação de serviços gerais
e de engenharia, uso de informações, pesquisa e desenvolvimento, uso e acesso de
determinados estabelecimentos, fornecimento de determinados produtos e componentes, e
ainda um acordo para maximizar potenciais oportunidades na cadeia de suprimentos; e
(d) a formação, como parte da Operação, em adição à JV Aviação Comercial, de outra joint
venture, entre Embraer e Boeing, para a promoção e desenvolvimento de novos mercados e
aplicações para o avião multimissão KC-390, a partir de oportunidades identificadas em conjunto,
e desenvolvimento, fabricação e vendas do KC-390 (“JV KC-390”), que terá a Embraer como
controladora.

(ii) Autorizou o envio de notificação solicitando a aprovação prévia da Operação pela União, em
razão da titularidade da ação ordinária de classe especial de emissão da Embraer (golden share),
nos termos do Art. 9º do Estatuto Social da Companhia.

1. Principais Alterações ao Fato Relevante Inicial
As principais alterações aos fatos e premissas informados no Fato Relevante Inicial estão
descritas a seguir.
1.1. Termos Financeiros da JV Aviação Comercial
O valor atribuído (“Enterprise Value”) pelas partes envolvidas na Operação à JV Aviação
Comercial (considerando que a Nova Sociedade será titular de 100% do negócio de aviação
comercial, incluindo operações, serviços e capacidade de engenharia correlatos) é de US$ 5,26
bilhões.
Boeing Brasil irá adquirir uma participação de 80% do capital social total e votante da JV Aviação
Comercial no fechamento da Operação, que incluirá a subscrição de novas ações pela Boeing
Brasil e a aquisição de ações diretamente da Embraer, por um valor agregado de US$4,2 bilhões
(o “Valor Estimado”).
A Embraer espera que o resultado da Operação, líquido de todos os custos de separação seja
de aproximadamente US$ 3 bilhões. Quaisquer reduções dos custos de separação até a data do
fechamento da Operação serão compartilhados igualmente entre Embraer e Boeing.
O Valor Estimado também está sujeito a ajustes típicos de operações dessa natureza, incluindo
em relação à dívida e ao capital de giro da Nova Sociedade na data de fechamento da Operação.
Ainda não é possível determinar o efeito líquido da Operação sobre os resultados da Companhia.
Conforme informado no Fato Relevante Inicial, a Companhia terá o direito de vender sua
participação na JV Aviação Comercial para a Boeing, mediante o exercício, a qualquer momento,
de uma opção de venda (“Opção de Venda”).
Caso a Embraer exerça a Opção de Venda antes do encerramento do Período de Lock-Up
(abaixo definido), o preço por ação a ser pago pelas ações será igual ao preço por ação na data
do fechamento da Operação ajustado pela inflação (nos EUA) acumulada entre o fechamento da
Operação e a data do exercício da Opção de Venda; ou se a Opção de Venda for exercida após

o Período de Lock-Up, o preço por ação será igual ao valor justo de cada ação objeto da Opção
de Venda na data do respectivo exercício.
1.2. Panorama Geral da JV KC-390
Como parte da Operação, em adição à JV Aviação Comercial, será também constituída a JV KC390 entre a Companhia e a Boeing. A JV KC-390, que será controlada pela Embraer, terá Boeing
como titular de 49% do capital social e Embraer como titular de 51% do capital social.
Conforme os termos e sujeito às condições estabelecidas nos contratos da JV KC-390: (i)
Embraer e Boeing farão contribuições em dinheiro e em ativos; (ii) Embraer permitirá que a JV
KC-390 tenha acesso às informações requeridas para que a JV KC-390 opere seus negócios; e
(iii) serão celebrados certos contratos operacionais de longo prazo pela JV KC-390.
O organograma simplificado a seguir demonstra a estrutura societária da JV KC-390 após a
implementação da Operação:

2. Fato Relevante Inicial
Os demais fatos e premissas da Operação informados no Fato Relevante Inicial permanecem
inalterados conforme descritos a seguir:

2.1. Panorama Geral
Com a implementação da Operação, a Companhia permanecerá uma companhia aberta
brasileira, registrada na Categoria A, e com ações listadas no segmento especial do Novo
Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. A União permanecerá com os direitos decorrentes
da sua titularidade sobre a ação ordinária de classe especial de emissão da Companhia (golden
share), nos termos previstos no Estatuto Social da Companhia.
Os negócios referentes a defesa & segurança e a jatos executivos, dentre outros, não serão
segregados para a Nova Sociedade e permanecerão sendo desenvolvidos e realizados pela
Embraer.
O organograma simplificado a seguir demonstra a estrutura societária após a implementação da
Operação:

2.2. Governança da Nova Sociedade
A Nova Sociedade será uma companhia fechada com operações e sede no Brasil.
A Nova Sociedade será administrada por uma Diretoria e um Conselho de Administração, ambos
os órgãos compostos por profissionais com capacitação adequada para ocupar os seus
respectivos cargos, sendo assegurado o controle da Boeing na Nova Sociedade. A Companhia

terá direitos a governança e de veto em determinadas matérias, observados termos e condições
a serem estabelecidos nos documentos definitivos.
A Nova Sociedade terá uma política anti-diluição e uma política de dividendos, com o objetivo,
inclusive, de proteger o investimento da Companhia na Nova Sociedade.
Ainda, e com o objetivo de alinhar os interesses das partes na parceria decorrente da Operação,
como regra geral, a Companhia e a Boeing não poderão dispor de suas respectivas ações de
emissão da Nova Sociedade pelo prazo de 10 anos a contar do fechamento da Operação
(“Período de Lock-Up”).
Adicionalmente, os documentos definitivos estabelecerão regras para a transferência de ações,
incluindo o direito de primeira oferta (right of first offer), o direito de venda conjunta (tag-along) e
o direito de obrigar a venda conjunta (drag-along), respeitado o Período de Lock-Up, bem como
outros termos usuais para operações deste tipo.

2.3. Outras Informações Relevantes
Até a efetiva implementação da Operação, ambas as partes conduzirão seus respectivos
negócios completamente separadas e independentes uma da outra. Portanto, clientes,
fornecedores, colaboradores e demais terceiros não devem esperar qualquer alteração na
composição da administração, relações comerciais, fornecimento e oferta de produtos durante
este período, em decorrência da Operação.

3. Aprovações Necessárias e Informações Gerais
Como antecipado, a Operação só será, no entanto, consumada, após (i) aprovação pela União,
inclusive em razão da titularidade da ação ordinária de classe especial de emissão da Companhia
(golden share), nos termos do Art. 9º do Estatuto Social; (ii) ratificação pelo Conselho de
Administração, também nos termos do Art. 9º. do Estatuto Social; (iii) autorização pelo Conselho
de Administração, para que a Diretoria celebre os contratos definitivos relacionados à Operação;
(iv) deliberação e aprovação da Operação pelos acionistas da Embraer em Assembleia Geral
Extraordinária; (v) aprovação por autoridades concorrenciais brasileiras, dos Estados Unidos da
América e de outras jurisdições aplicáveis; e (vi) satisfação de outras condições usuais.
Dessa forma, não é possível, neste momento, garantir a consumação da Operação.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre novos
desdobramentos relevantes a respeito da Operação.
A Companhia está sendo assessorada no âmbito da Operação pelo BMA - Barbosa Müssnich
Aragão Advogados, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, Citibank, McKinsey, A.T.
Kearney e KPMG.
São José dos Campos, 17 de dezembro de 2018.
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