EMBRAER S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF: 07.689.002/0001-89
NIRE: 35300325761
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Mapa sintético consolidado dos votos à distância
A Embraer S.A. (“Companhia”), nos termos da Instrução CVM nº 481/09,
conforme alterada, divulga o mapa sintético consolidado dos votos via
boletim de voto à distância, referente às matérias submetidas à
deliberação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 12 de abril
de 2017 (Doc. 1).
A Companhia informa que não recebeu diretamente nenhum boletim de
voto à distância e, por isso, disponibiliza, na presente data, o mesmo
mapa sintético das instruções de voto, via boletim de voto à distância,
enviado pelo escriturador, o qual foi disponibilizado em 7 de abril de 2017.
A Companhia destaca que, na data da assembleia, aplicará as regras
previstas em seu estatuto social no âmbito de assembleias,
particularmente, aquelas constantes nos artigos 14 e 15.

São José dos Campos, 11 de abril de 2017.

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

Doc. 1
Mapa sintético consolidado dos votos à distância
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 12 de abril de 2017

Empresa
EMBRAER S.A.
Número do processo
65
Data Assembleia12/04/2017
Data Início On-line
13/03/2017
Data Base da posição
06/04/2017

Código da
Deliberação

1
2
3
4
5
6
8
9
10
11

Hora Assembleia
Data Fim On-line

Tipo da Deliberação

DELIBERACAO SIMPLES
DELIBERACAO SIMPLES
QUESTAO SIMPLES
ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO POR CHAPA UNICA
ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO POR CHAPA UNICA
ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO POR CHAPA UNICA
ELEICAO CONSELHO FISCAL CHAPA UNICA
ELEICAO CONSELHO FISCAL CHAPA UNICA
DELIBERACAO SIMPLES
DELIBERACAO SIMPLES

Situação da
Deliberação

ATIVA
ATIVA
ATIVA
ATIVA
ATIVA
ATIVA
ATIVA
ATIVA
ATIVA
ATIVA

10:00
06/04/2017

Voto Deliberação

APROVAR
APROVAR
NAO
ABSTER-SE
NAO
NAO
ABSTER-SE
NAO
REJEITAR
REJEITAR

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
* Em "Quantidade total de ações por deliberação" está demonstrado e consolidado todos os tipos de ações.

Código da
Chapa

Nome da Chapa

Situação da
Chapa

-

Voto da Chapa

Código do
Candidato

Nome do Situação do Voto do Percentual
Candidato Candidato Candidato
de Voto

-

-

Quantidade total de
ações por
deliberação
(consolidado por
todos os tipos inclui ADR)
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

EO

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

Deliberações:
1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016
2 - 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 e detalhado no Manual para a AGO, nos seguintes termos:;;1.;Constituição de reserva legal no montante de R$
29.271.652,86 correspondentes a 5% do lucro líquido apurado em 2016, nos termos do artigo 193 da Lei 6.404/76;;;2.; Destinação de R$ 2.483.378,08 referentes a subvenções para investimentos utilizadas em 2016, para a conta de “Reserva de Subvenção para Investimentos”, na forma do
artigo 195-A da Lei nº 6.404/76;;;3.;Distribuição de R$ 148.541.076,53 aos acionistas da seguinte forma: ;;(i);R$ 73.584.832,48, distribuído aos acionistas durante o ano de 2016 a título de juros sobre o capital próprio, imputado aos dividendos, sendo R$ 29.497.562,16 referentes ao 1º
trimestre, R$ 29.397.056,88 referentes ao 2º trimestre e R$ 14.690.213,44 referentes ao 3º trimestre de 2016, totalizando o valor de juros sobre o capital próprio, líquido do imposto de renda retido na fonte, de R$ 63.463.262,54;;;(ii);Distribuição de dividendos no montante de R$
74.956.244,05 em complemento aos juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos. ;;(iii);A soma do valor de juros sobre capital próprio, líquido do imposto de renda retino na fonte, e do valor proposto como distribuição de dividendos (R$ 138.419.506,59) representa 25% do
lucro líquido ajustado na forma dos artigos 195-A e 202 da Lei 6.404/76, estando, portanto, cumprido o dividendo obrigatório do Artigo 49 do Estatuto Social.;;4.;O saldo, no valor de R$ 399.984.583,80 (já deduzido o resultado gerado pela realização de ações em tesouraria em razão do
exercício de opção de compra de ações do programa de stock options da Companhia no valor de R$ 5.152.366,02), será destinado para a Reserva para Investimentos e Capital de Giro, previsto no artigo 50 do Estatuto Social da Embraer.
3 - 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?
4 - Indicação de todos os nomes que compõem a chapa
5 - 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?
6 - Em caso de adoção de voto múltiplo, deseja distribuir o voto adotado em percentuais para os candidatos quem compõem a chapa escolhida?
7 - Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída
8 - Indicação de todos os nomes que compõem a chapa
9 - 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?
10 - Fixar o limite global anual da remuneração dos administradores da Companhia, conforme proposta da administração e detalhado no Manual para a AGO, no valor de R$ 74 milhões, para o período compreendido entre maio de 2017 e abril de 2018.
11 - Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, conforme proposta da administração, para o período de maio de 2017 a abril de 2018, da seguinte forma: ;;(i) remuneração mensal ao Presidente do Conselho Fiscal no valor de R$ 15.000,00;;;(ii) remuneração mensal individual
aos demais membros titulares do Conselho Fiscal no valor de R$ 13.250,00

