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COMUNICADO AO MERCADO

Transcrevemos abaixo consulta enviada pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) à
Embraer S.A. (“Embraer” ou “Companhia”), por meio do Ofício 1713/2018-SAE
(“Ofício”), de 24 de setembro de 2018, às 9h43m, no âmbito do Convênio de
Cooperação firmado com a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”):
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em
24/09/2018, sob o título “Embraer e Boeing tentam fechar
negócio antes de 2019”, consta, entre outras informações, que:
1.
Executivos da Boeing e da Embraer mantém a meta de
fechar os contratos que vão criar a empresa que será dona dos
negócios de aviação comercial da empresa brasileira até no
máximo 5 de dezembro;
2.
O principal motivo da aposta é que os principais pontos
do memorando de entendimento, assinado em 5 de julho, foram
mantidos ao longo de quase três meses;
3. Os envolvidos entendem que todo o processo será
retardado se a finalização ficar para o ano que o Brasil terá um
novo governo.
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até
25/09/2018, com a sua confirmação ou não, bem como outras
informações consideradas importantes.
Como já informado pela Companhia em fato relevante divulgado em 5 de julho de
2018, a Companhia reitera que foi celebrado um memorando de entendimentos, de
caráter preliminar e não vinculante, com a The Boeing Co. (“Boeing”), por meio do qual
as partes estabelecem premissas básicas para uma potencial combinação de
negócios, incluindo metas para o processo de diligência legal e financeira pela Boeing
bem como a negociação dos contratos da operação.
O objetivo das partes é fechar a operação com a maior brevidade possível. Entretanto,
trata-se de processo complexo no qual as partes vêm negociando os contratos que
podem concretizar a operação, ainda sujeita às aprovações necessárias. Malgrado o
esforço e a intenção das partes, não se pode assegurar um prazo para a conclusão
das negociações.
Por outro lado, a Companhia entende incabível especular sobre a relação entre o
processo eleitoral e a combinação de negócios pretendida.
Reiteramos que a Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados na
medida em que o assunto em questão evolua.
São José dos Campos, 25 de setembro de 2018.
Nelson Krahenbuhl Salgado
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