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CONTRATO DE COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS
O presente Contrato de Combinação de Negócios, datado de 21 de dezembro de 2021 (este
"Contrato"), é emitido e celebrado entre a Zanite Acquisition Corp., uma sociedade de Delaware
("Zanite "), a EVE UAM LLC, uma sociedade de responsabilidade limitada de Delaware (a
"Companhia"), a Embraer S.A., uma sociedade anônima brasileira (“Embraer"), e a Embraer
Aircraft Holding Inc., uma sociedade de Delaware e subsidiária integral da Embraer (o "EAH").
A Zanite, a Companhia, a Embraer e o EAH são denominados no presente instrumento,
individualmente, uma "Parte" e, coletivamente, as "Partes."
PREÂMBULO:
CONSIDERANDO QUE, a Zanite é uma "blank check company" estabelecida de acordo
com as leis do Estado de Delaware e constituída com a finalidade de efetivar uma fusão, câmbio
de capital, aquisição de ativos, compra de ações, recuperação ou combinação de negócios
semelhante com ou mais negócios;
CONSIDERANDO QUE, a Embraer participa de atividades de desenvolvimento em
consecução, dentre outros negócios, do Negócio UAM (conforme definido abaixo);
CONSIDERANDO QUE, (a) a Companhia é uma subsidiária integral indireta da Embraer
que foi constituída para fins de condução do Negócio UAM e (b) o EAH é uma subsidiária integral
direta da Embraer;
CONSIDERANDO QUE, em 10 de dezembro de 2021, a Embraer, EAH e a Companhia
celebraram a um determinado contrato de contribuição (que poderá ser modificado conforme
consenso escrito entre a Zanite e as partes aqui presentes, o “Contrato de Contribuição”) dispondo
sobre (i) a transferência de determinados ativos e passivos relacionados ao Negócio UAM pela
Embraer ou uma de suas Subsidiárias (exceto a Companhia e a EVE Soluções de Mobilidade Aérea
Urbana Ltda., sociedade brasileira de responsabilidade limitada e uma subsidiária integral direta
da Companhia (a "Subsidiária Brasileira")), para a Companhia ou a Subsidiária Brasileira em troca
da emissão do respectivo número de Unidades da Companhia para Embraer conforme aqui
disposto e (ii) a transferência das Unidades da Companhia Transferidas para a EAH em troca da
emissão do respectivos número de ações ordinárias e ações preferenciais sem direito a voto da
EAH conforme disposto no Contrato de Contribuição.
CONSIDERANDO QUE, em uma série de transações relacionadas, Embraer (a) de
acordo com os termos do Contrato de Contribuição, (i) transferiu determinados ativos e passivos
relacionados ao Negócios UAM para a Companhia ou para a Subsidiária Brasileira, em troca da
emissão de diversas de Unidades da Companhia conforme especificado no Contrato de
Contribuição à Embraer (essas Unidades da Companhia emitidas, juntamente com as Unidades da
Companhia que a Embraer detiver imediatamente ante dessa emissão, as "Unidades da Companhia
Transferidas", e as Unidades da Companhia Transferidas representativas de 100% das
participações societárias emitidas e em circulação da Companhia após a emissão e no momento da
transferência descrita na cláusula (ii) imediatamente posterior), e (ii) então transferiu as Unidades
da Companhia Transferidas ao EAH em troca da emissão desse número de ações das ações
ordinárias e ações das ações preferenciais sem direito a voto do EAH conforme previsto no

Contrato de Contribuição, e (b) sujeito aos termos e condições dispostos em um determinado
acordo de venda de ações preferenciais, datado de 09 de dezembro de 2021, com KPI Jet, LLC,
uma sociedade de responsabilidade limitada de Delaware (o “Investidor Não Afiliado”), vendeu e
transferiu ao Investor Não Afiliado tais ações preferenciais sem direito a voto até a Data de
Fechamento (a "Venda de Ações Preferenciais");
CONSIDERANDO QUE, em relação as transações contempladas pelo Contrato de
Contribuição, em 14 de dezembro de 2021, (a) a Companhia e a Embraer celebraram um Contrato
de Prestação de Serviços nos termos aqui anexos na forma do Anexo D-1 (o “Contrato Principal
Embraer”), (b) a Companhia e a Atech celebraram um Contrato de Prestação de Serviõs nos termos
aqui anexos na forma do Anexo D-2 (que poderá ser modificado conforme consenso escrito entre
a Zanite e a Embraer, o “Contrato Principal Atech”); (c) a Companhia e a Subsidiária Brasileira
celebraram um Contrato de Prestação de serviços nos termos aqui anexos na forma do Anexo D-3
(que poderá ser modificado conforme consenso escrito entre a Zanite e a Embraer, o “Contrato
Principal Subsidiária Brasileira”); (d) a Companhia, a Subsidiária Brasileira, EAH e a Embraer
celebraram em um Contrato de Compartilhamento de Serviços nos termos aqui anexos na forma
do Anexo E (que poderá ser modificado conforme consenso escrito entre a Zanite e a Embraer, o
“Contrato de Compartilhamento de Serviços”), e (e) a Companhia, a Embraer e a Subsidiária
Brasileira celebraram um Acordo de Acesso Limitado à Informação nos termos aqui anexos na
forma do Anexo F (que poderá ser modificado conforme consenso escrito entre a Zanite e a
Embraer, o “Acordo de Acesso à Informação”).
CONSIDERANDO QUE, nos termos e sujeitos às condições do presente Contrato, as
Partes dispõem-se a efetivar uma transação de combinação de negócios pela qual o EAH, como
único titular legítimo e de registro de todas as Unidades da Companhia Transferidas (sendo todas
as participações societárias emitidas e em circulação da Companhia na ocasião), contribuirá e
transferirá à Zanite, e a Zanite receberá do EAH, todas as Unidades da Companhia Transferidas,
como remuneração e em troca da emissão e da transferência pela Zanite ao EAH de 220.000.000
ações das Ações Ordinárias da Zanite no Fechamento (a "Troca de Ativos");
CONSIDERANDO QUE, imediatamente antes do Fechamento, cada uma das ações então
emitidas e em circulação das Ações Ordinárias Classe B da Zanite (conforme definido abaixo)
automaticamente converterá, em conformidade com o certificado de constituição então em vigor
da Zanite, em uma ação das Ações Ordinárias Classe A da Zanite (conforme definido abaixo);
CONSIDERANDO QUE, a Subsidiária Brasileira celebrou cartas de intenções com cada
um dos Azorra Aviation Holdings, LLC, BAE Systems plc, Falko Regional Aircraft Limited, Falko
eVTOL LLC, Republic Airways Inc., Rolls-Royce plc, Strong Fundo de Investimento em Cotas
de Fundos de Investimento Multimercado e SkyWest Leasing, Inc. (coletivamente, os
"Investidores Estratégicos"), segundo a qual, dentre outros, a Subsidiária Brasileira se
comprometeu a providenciar que a Zanite emitisse e transferisse aos Investidores Estratégicos
garantias para adquirir até 31.150.000 ações das ações ordinárias da Zanite, no conjunto, sujeito
aos termos e condições aí estabelecidos (sendo essas garantias coletivamente denominadas os
"Novas Garantias");
CONSIDERANDO QUE, simultaneamente com a celebração e a entrega do presente
Contrato, (a) a Zanite celebrou os contratos de bônus de subscrição com cada um dos Investidores
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Estratégicos, segundo os quais, dentre outros, a Zanite concordou em emitir, e cada Investidor
Estratégico concordou em receber, os Novos Warrants, sujeitos aos termos e condições de cada
um desses contratos de bônus de subscrição e (b) a Zanite celebrou os contratos de vedação à
negociação com cada um dos Investidores Estratégicos, segundo os quais, dentre outros, cada
Investidor Estratégico concordou com determinadas restrições em relação à transferência de
determinados Novos Warrants e ações das ações ordinárias da Zanite emitidas mediante o
exercício dos Novos Warrants, sujeitas aos termos e condições de cada contrato de vedação à
negociação;
CONSIDERANDO QUE, contemporaneamente com a celebração e a entrega do presente
Contrato, em relação à Troca de Ativos, a Zanite celebrou acordos de subscrição, datados na ou
em torno da presente data (conforme aditado ou modificado de tempos em tempos, os (“Contratos
de Subscrição”) com certos investidores (os “Investidores PIPE”) em conformidade com os quais
e nos respectivos termos e condições, os Investidores PIPE comprometeram-se a subscrever e
comprar as ações recém-emitidas das Ações Ordinárias Classe A da Zanite por um preço de
compra agregado de, no mínimo, $305.000.000, devendo essas compras ser concretizadas antes
ou substancialmente concomitantes ao Fechamento;
CONSIDERANDO QUE, para fins de imposto de renda federal dos Estados Unidos, (a)
a transferência das Unidades Transferidas da Companhia para o EAH destina-se a ser integrada
com a Venda de Ações Preferenciais e, (b) dessa forma, a transferência das Unidades Transferidas
da Companhia para o EAH destina-se a ser tratada como uma alienação tributável descrita na
Cláusula 1001 do Código;
CONSIDERANDO QUE, em decorrência das transações contempladas pelo presente
instrumento, espera-se que a Zanite venha a ter direito a determinados atributos fiscais, e a Zanite
e o EAH pretendem celebrar um contrato de compartilhamento de impostos no qual seja prevista
uma determinada remuneração ao EAH por esses atributos (o "Contrato de Imposto a Receber"),
no modelo apenso ao presente instrumento como Anexo I (com as alterações conforme possam ser
mutuamente acordadas por escrito pela Zanite e Embraer);
CONSIDERANDO QUE, (a) cada um do Conselho de Administração ou Conselho de
Administradores, conforme aplicável, da Embraer, EAH e da Companhia (i) aprovou o presente
Contrato e os documentos contemplados no presente instrumento e as transações aqui e ali
contempladas, (ii) declarou se aconselhável que a Embraer, o EAH e a Companhia, conforme
aplicável, celebrem o presente Contrato e os outros documentos contemplados no presente
instrumento e (iii) aprovou a celebração e a entrega do presente Contrato e dos documentos
contemplados no presente instrumento; e (b) cada um do Conselho de Administração e Conselho
de Administradores, conforme aplicável, do EAH e da Companhia recomendou a adoção e
aprovação do presente Contrato e dos outros documentos contemplados no presente instrumento e
das transações aqui e ali contempladas pelo membro único da Companhia e pelos acionista único
do EAH;
CONSIDERANDO QUE, o Conselho da Zanite (a) determinou ser aconselhável que a
Zanite celebrasse o presente Contrato e os documentos contemplados no presente instrumento,
(b) aprovou a celebração e a entrega do presente Contrato e dos documentos contemplados no
presente instrumento e das transações aqui e ali contempladas e (c) recomendou a aprovação do
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presente Contrato e dos outros documentos contemplados no presente instrumento e das transações
aqui e ali contempladas pelos Acionistas Zanite;
CONSIDERANDO QUE, como condição e incentivo para a disposição da Companhia de
celebrar o presente Contrato, simultaneamente à celebração e à entrega do presente Contrato, o
Patrocinador e determinadas outras partes celebraram e entregaram à Companhia o Contrato de
Suporte de Patrocinador (conforme definido abaixo) nos termos dos quais o Patrocinador se
comprometeu, dentre outros, a votar para aprovar o presente Contrato e os outros documentos
contemplados no presente instrumento e as transações aqui e ali contempladas, inclusive os
Documentos Organizacionais da Zanite Aditados e Consolidados (conforme definido abaixo);
CONSIDERANDO QUE a Zanite, o Patrocinador e determinadas outras partes
celebraram esse determinado Contrato de Direitos de Registro, datado de 16 de novembro de 2020
(o "RRA Original"), a determinada carta contrato, datada de 16 de novembro de 2020 (a "Carta de
Pessoa Privilegiada");
CONSIDERANDO QUE, no Fechamento, o Patrocinador, a Zanite, o EAH e
determinadas outras partes celebrarão um contrato de direitos de registro aditado e consolidado (o
"Contrato de Direitos de Registro") no modelo apenso como Anexo B (com alterações conforme
possam ser mutuamente acordadas por escrito pela Zanite e Embraer), que será vigente no
Fechamento; e em relação à celebração do Contrato de Direitos de Registro, as partes do RRA
Original e da Carta de Pessoa Privilegiada dispõem-se a aditar e consolidar o RRA Original com
o Contrato de Direitos de Registro, substituir determinadas disposições de vedação à negociação
contidas na Cláusula 7 da Carta de Pessoa Privilegiada pelas disposições de vedação à negociação
contidas no Contrato de Direitos de Registro e impor determinadas disposições de vedação à
negociação à Embraer;
CONSIDERANDO QUE, no Fechamento, a Zanite, EAH e o Patrocinador celebrarão um
Acordo de Acionistas no modelo apenso ao presente instrumento como Anexo C (o “Acordo de
Acionistas”), que será vigente no Fechamento; e
ORA, PORTANTO, em contraprestação do precedente e das respectivas declarações,
garantias, convênios e acordos previstos no presente Contrato e com o intuito de legalmente
vincular-se ao presente instrumento, a Zanite, a Embraer, o EAH e a Companhia acordam o
seguinte:
ARTIGO I.
DETERMINADAS DEFINIÇÕES
Cláusula 1.1.
terão os seguintes significados:

Definições. Conforme aqui usados, os temos abaixo

“Contrato de Subscrição Adicional” significa o contrato de subscrição em relação à compra
ou venda de Ações Ordinárias Classe A da Zanite, garantias ou outros títulos conforme a Cláusula
7.19.

4

“Ação” significa qualquer reclamação, ação, processo, auditoria, exame, avaliação,
arbitragem, litígio, mediação ou investigação por ou perante qualquer Autoridade Governamental.
“Relatórios da SEC Adicionais” tem o significado especificado na Subcláusula 6.5.
“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 tal
Pessoa especificada, seja por meio de um ou mais intermediários ou de outra forma. O termo
“controle” (incluindo, com significado correlativo, os termos “controle”, “controlado por” e “sob
controle comum com”), conforme usado com relação a qualquer Pessoa, significa a posse, direta
ou indiretamente, do poder para dirigir ou fazer com que a direção da administração e políticas de
uma Pessoa, seja por meio da propriedade de títulos com direito a voto, por Contrato ou de outra
forma.
“Atech” significa Atech, uma companhia brasileira (sociedade anônima) e uma subsidiária
integral indireta da Embraer.
“Contrato” tem o significado especificado no Preâmbulo deste instrumento.
“Data de Término do Contrato” tem o significado especificado na Subcláusula 9.1 (e).
“Contrato Master da Atech” tem o significado especificado nos Considerandos deste
instrumento.
“Proposta Alternativa” significa, com relação ao Negócio UAM, a Companhia ou a
Subsidiária brasileira, exceto as Transações e que não seja a aquisição ou alienação pela
Companhia ou Subsidiária Brasileira de equipamentos ou outros bens pessoais tangíveis no normal
curso dos negócios, qualquer oferta, proposta, consulta ou indicação de interesse (em cada caso,
seja escrita ou oral, vinculativa ou não) relacionada a, em uma única transação ou série de
transações relacionadas: (a) qualquer aquisição ou compra, direta ou indireta, de (i) (A) o Negócio
UAM ou os Ativos Transferidos ou qualquer parte deles ou (B) qualquer parte dos negócios da
Companhia e suas Subsidiárias, em cada caso das alíneas (A) e (B), que compreende 10% ou mais
da receita líquida combinada ou lucro líquido da Companhia e de suas Controladas, (ii) 10% ou
mais dos ativos consolidados da Companhia e suas Controladas, considerados como um todo (com
base no seu valor justo de mercado, conforme extraído de boa-fé pelo conselho de administração
da Companhia), ou (iii) 10% ou mais de qualquer classe de ações ou títulos com direito a voto da
(X) Companhia ou (Y) uma ou mais Subsidiárias da Companhia detentoras de ativos que
constituem , individualmente ou em conjunto, 10% ou mais dos ativos consolidados da Companhia
e de suas Controladas; (b) qualquer oferta pública (incluindo uma oferta própria) ou oferta de troca
que, se consumada, resultaria em qualquer Pessoa que possui 10% ou mais de qualquer classe de
ações ou títulos com direito a voto da (i) Companhia ou (ii) uma ou mais Controladas da
Companhia que detenham ativos que constituam, individualmente ou em conjunto, 10% ou mais
dos ativos consolidados da Companhia e de suas Controladas; ou (c) uma fusão, consolidação,
troca de ações, combinação de negócios, venda de substancialmente todos os ativos, reorganização,
recapitalização, liquidação, dissolução ou outra transação semelhante envolvendo a venda ou
alienação de (i) a Companhia, (ii) o Subsidiária brasileira detentora de ativos que constituem,

5

individualmente ou em conjunto, 10% ou mais dos ativos consolidados da Companhia e suas
Subsidiárias ou (iii) o Negócio UAM.
“Documentos Organizacionais Aditados e Consolidados da Zanite” tem o significado
especificado na Subcláusula 2.4 (b).
“Contratos Secundários” significa (a) o Contrato de Suporte do Patrocinador, (b) o
Contrato de Confidencialidade, (c) o Contrato de Direitos de Registro, (d) os Contratos Básicos,
(e) o Contrato de Acesso a Dados, (f) os Acionistas Contrato, (g) o Contrato de Contribuição, (h)
o Contrato de Imposto a Receber e (i) cada um dos outros contratos, documentos, instrumentos e
certificados celebrados com relação a este Contrato e todos e quaisquer anexos e apensos aqui ou
ali dispostos.
“Leis Antissuborno” significa as disposições antissuborno da Lei de Práticas de Corrupção
Estrangeira de 1977, conforme alterada, e todas as outras leis anticorrupção e suborno aplicáveis
(incluindo a Lei de Suborno do Reino Unido de 2010, quaisquer regras ou regulamentos
promulgados abaixo ou outras Leis de outros países que implementam a Convenção da OCDE
sobre Combate ao Suborno de Funcionários Públicos Estrangeiros, a Lei Anticorrupção do Brasil
(Lei nº 12.846/2013), o Decreto Regulamentar Anticorrupção Brasileiro (Decreto nº 8.420/2015),
o Lei Brasileira de Conflitos de Interesses (Lei Federal Brasileira nº 12.813/2013), Lei Brasileira
de Improbidade Administrativa (Lei Federal Brasileira nº 8.429/1992) e Lei de Licitações Públicas
(Lei Federal Brasileira nº 8.666/1993)).
“Bolsa de Valores Aprovada” significa a Bolsa de Valores de Nova Iorque ou qualquer
outra bolsa de valores nacional que pode ser acordada por escrito pela Zanite e Embraer.
“Dinheiro Disponível da Zanite” tem o significado especificado na Subcláusula 8.3 (c).
“Órgãos de Administração da Aviação” significa a Administração Federal de Aviação dos
Estados Unidos da América, a Agência de Segurança da Aviação da União Europeia ou a Agência
Nacional de Aviação Civil do Brasil, ou qualquer de seus sucessores.
“Proposta BCA” tem o significado especificado na Subcláusula 7.2 (b) (ii).
“Plano de Benefícios” significa um “plano de benefícios de funcionários” conforme
definido na Subcláusula 3 (3) da ERISA ou qualquer outro plano, política, prática, programa,
acordo ou outro acordo (incluindo, em cada caso, com relação a qualquer emprego , consultoria,
bônus, incentivo ou compensação diferida, empréstimo de empregado, contrato de nota ou penhor,
opção de compra de ações, compra de ações, direitos de valorização de ações, remuneração com
base em ações ou ações, rescisão, rescisão, retenção, aposentadoria, aposentadoria complementar,
participação nos lucros, mudança de controle, férias, doença, seguro, assistência médica,
previdenciária, plano complementar ou semelhante, política, prática, programa, acordo ou outro
arranjo) proporcionando compensação ou outros benefícios a qualquer Conselheiro atual ou exConselheiro, funcionário, trabalhador, funcionário ou indivíduo independente contratante, em cada
caso, estando ou não (i) sujeito às Leis dos Estados Unidos (incluindo qualquer Plano de Benefícios
fora dos EUA), (ii) por escrito ou (iii) financiado, mas excluindo em cada caso qualquer plano
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estatutário, programa ou acordo que é necessário para ser mantido sob a lei aplicável ou qualquer
autoridade governamental.
“Proposta de Eleição do Conselho” tem o significado especificado na Subcláusula 7.2 (b)
(ii).
“Brasil” significa a República Federativa do Brasil.
“Subsidiária Brasileira” tem o significado especificado nos Considerandos deste
instrumento.
“Contrato Master de Subsidiária Brasileira” tem o significado especificado nos
Considerandos deste instrumento.
“Contrato de Serviços Compartilhados da Subsidiária Brasileira” tem o significado
especificado nos Considerandos deste instrumento.
“Combinação de Negócios” tem o significado especificado na Cláusula II do certificado
de incorporação alterado e consolidado da Zanite conforme em vigor na data deste instrumento.
“Proposta de Combinação de Negócios” significa qualquer oferta, consulta, proposta ou
indicação de interesse (seja escrita ou oral, vinculativa ou não vinculativa, e que não seja uma
oferta, consulta, proposta ou indicação de interesse com relação às Transações) relacionada a uma
Combinação de negócios.
“Dia Útil” significa um dia que não seja sábado, domingo ou outro dia em que bancos
comerciais em Nova York, Nova York; Cleveland, Ohio; ou São Paulo, Brasil, são autorizados ou
obrigados a fechar de acordo com a legislação.
“Alteração na Recomendação” tem o significado especificado na Subcláusula 7.2 (b) (ii).
“Conselheiros Classe I” tem o significado especificado na Subcláusula 7.8 (c)(i).
“Conselheiros Classe II” tem o significado especificado na Subcláusula 7.8 (c)(ii).
“Conselheiros Classe III” tem o significado especificado na Subcláusula 7.8 (c)(iii).
“Fechamento” tem o significado especificado na Subcláusula 2.2 (a).
“Data de Fechamento” tem o significado especificado na Subcláusula 2.2 (a).
“Código” significa o Código da Receita Federal dos Estados Unidos de 1986, conforme
alterado, e qualquer estatuto sucessor dele, conforme alterado.
“Acordo Coletivo de Trabalho” significa qualquer acordo coletivo de trabalho ou qualquer
outro acordo ou acordo trabalhista com qualquer trabalho ou sindicato, órgão representativo de
funcionários, conselho de trabalhadores ou organização trabalhista, em cada caso em que a
Companhia é parte ou pelo qual é vinculado.
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“Valor de Investimento PIPE Comprometido” tem o significado especificado na
Subcláusula 4.14 (e).
“Companhia” tem o significado especificado no Preâmbulo deste instrumento.
“Carta de Divulgação da Companhia” tem o significado especificado na introdução à
Cláusula III.
“Declarações Fundamentais da Companhia” significa as declarações e garantias fornecidas
de acordo com a primeira e segunda frases da Subcláusula 3.1 (Organização), a primeira, segunda
e terceira frases da Subcláusula 3.2 (Subsidiárias), a Subcláusula 3.3 (Devida Autorização),
Subcláusula 3.6 (Capitalização da Companhia) e Subcláusula 3.24 (Taxas dos Corretores).
“Marcas da Companhia” tem o significado especificado na Subcláusula 5.6.
“Despesas de Transação da Companhia” significa, a partir de qualquer data de
determinação, o valor agregado de taxas, custos, despesas, comissões ou outros valores incorridos
por ou em nome de, e que são pagos ou a pagar por, Embraer ou qualquer uma de suas Subsidiárias
(incluindo a Companhia) (seja ou não faturado ou provisionado) como resultado de ou em conexão
com a negociação, preparação ou execução deste Contrato ou de qualquer Contrato Auxiliar, a
execução de seus convênios ou acordos neste Acordo ou qualquer Acordo Auxiliar ou a
consumação das Transações (incluindo due diligence) ou Embraer ou qualquer de suas
Subsidiárias (incluindo a Companhia) busca das Transações, incluindo: (a) todas as taxas , custos,
despesas, taxas de corretagem, comissões, taxas de localização e desembolsos de consultores
financeiros, bancos de investimento, administradores de salas de dados, advogados, contadores e
outros consultores e prestadores de serviços, incluindo todos os honorários de advogados, custos
e despesas pagos ou reembolsados pela Embraer ou qualquer uma das suas Filiais em nome de
qualquer Funcionário da UAM em relação a negociação de acordos de emprego com qualquer
funcionário de empresas da UAM desse gênero; (b) quaisquer outras taxas e despesas razoáveis e
documentadas como resultado de ou em conexão com a negociação, documentação e consumação
das Transações, incluindo a Reestruturação Pré-Fechamento; (c) pagamentos de mudança de
controle, bônus de transação, indenizações, pagamentos de retenção ou pagamentos
compensatórios semelhantes pagáveis pela Embraer ou qualquer uma de suas Subsidiárias
(incluindo a Companhia) a qualquer funcionário atual ou ex-funcionário (incluindo quaisquer
valores devido sob qualquer contrato de consultoria com qualquer ex-funcionário), contratante
independente, executivo ou Conselheiro da Embraer ou qualquer uma de suas subsidiárias
(incluindo a Companhia) como resultado das Transações (e não vinculado a qualquer evento
subsequente ou condição, como a rescisão do contrato de trabalho), incluindo a parcela do
empregador dos impostos sobre os salários dela decorrentes; (d) todas e quaisquer taxas de registro
devidas pela Embraer ou qualquer uma de suas Subsidiárias (incluindo a Companhia) às
Autoridades Governamentais em relação às Transações; e (e) valores devidos ou que podem ser
devidos, pagáveis ou de outra forma devidos, direta ou indiretamente, pela Embraer ou qualquer
uma de suas Subsidiárias (incluindo a Companhia) a qualquer Afiliada da Embraer ou qualquer
um de suas Subsidiárias (incluindo a Companhia) em conexão com a consumação das Transações;
forneceu que “Despesas de Transação da Companhia” não deve incluir qualquer retenção brasileira,
ganhos de capital ou impostos semelhantes de, ou impostos sobre, Embraer ou qualquer uma de
suas Subsidiárias (exceto Zanite e suas Subsidiárias) em relação à consumação das Transações.
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“Unidades da Companhia” significa os interesses da companhia de responsabilidade
limitada da Companhia designada como “Unidades Comuns” e tendo os direitos e obrigações
especificados com relação as Unidades Comuns nos Documentos Organizacionais da Companhia.
“Acordo de Confidencialidade” significa a Carta de Não Divulgação, datada de 11 de
dezembro de 2020, por e entre Zanite, Embraer e Embraer Aerospace Technology, Inc.
(anteriormente conhecido como EVE Urban Air Mobility Solutions, Inc.), conforme cedido por
Embraer Aerospace Technology, Inc. à Companhia de acordo com esse Contrato de Cessão e
Assunção, datado de 10 de setembro de 2021, por e entre Embraer, Embraer Aerospace
Technology, Inc. e a Companhia.
“Contratos” significa quaisquer contratos, acordos, subcontratos, locações e pedidos de
compra juridicamente vinculativos, escritos ou orais, em cada caso, conforme alterados e
complementados de tempos em tempos e incluindo todos os cronogramas, anexos e exposições
dos mesmos.
“Contrato de Contribuição” tem o significado especificado nos Considerandos acima.
“Termos do Copyleft” tem o significado especificado na Subcláusula 3.16 (h).
“COVID-19” significa SARS-CoV-2 ou COVID-19, e quaisquer de suas evoluções ou
mutações ou epidemias, pandemia ou surtos de doenças relacionadas ou associadas.
“Medidas relacionadas à COVID-19” significa qualquer lei, diretiva, diretriz ou
recomendação que estabeleça quarentena, “abrigo no local”, “permanência em casa”, redução da
força de trabalho, distanciamento social, fechamento (incluindo, fechamento de transporte aéreo e
rotas de carga, fechamento dos serviços de alimentação ou certas atividades de negócios),
fechamento (incluindo negócios e fechamento de fronteiras), sequestro, segurança ou leis, diretivas,
diretrizes ou recomendações aplicáveis semelhantes promulgadas por qualquer Autoridade
Governamental aplicável, em cada caso, com relação a ou em resposta à COVID-19.
“Contrato de Acesso de Dados” tem o significado especificado nos Considerandos deste
instrumento.
“Partes Indenizadas D&O” tem o significado especificado na Subcláusula 7.9 (a).
“DGCL” significa a Lei Geral das Companhias de Delaware, conforme alterada.
“Carta de Divulgação” significa, conforme aplicável, a Carta de Divulgação da Companhia
ou Carta de Divulgação da Zanite.
“Dólares” ou “$” significa a moeda legal dos Estados Unidos.
“Grupo Embraer” tem o significado especificado na Subcláusula 10.18 (b).
“EAH” tem o significado especificado no Preâmbulo deste instrumento.
“Tempo Efetivo” tem o significado especificado na Cláusula 2.2 (a).
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“Embraer” tem o significado especificado no Preâmbulo deste instrumento.
“Concorrentes da Embraer” significa as Pessoas listadas no Anexo D deste instrumento e
quaisquer de suas Afiliadas, e quaisquer sucessores de qualquer um dos anteriores. Para fins de
clareza, se qualquer das Pessoas anteriores agir direta ou indiretamente por meio de uma Afiliada
dessa Pessoa, tal Afiliada também será considerada um Concorrente da Embraer para tal fim.
“Período de Cura da Embraer” tem o significado especificado na Subcláusula 9.1 (f).
“Representante Independente da Embraer” tem o significado especificado na Subcláusula
7.8 (a) (ii).
“Contrato Master da Embraer” tem o significado especificado nos Considerandos deste
instrumento.
“Representantes da Embraer” tem o significado especificado na Subcláusula 7.8 (a) (ii).
“Investidor PIPE da Embraer” significa um Investidor PIPE que é Embraer o EAH e/ou
uma Afiliada da Embraer a quem o Contrato de Subscrição aplicável com a Embraer e/ou o EAH
é total ou parcialmente cedido de acordo com seus termos após a data deste Contrato.
“Negócio Restrito da Embraer” tem o significado especificado na Subcláusula 7.14 (a) (i).
“Contrato de Serviços Compartilhados da Embraer” tem o significado especificado nos
Considerandos deste instrumento.
“Leis Ambientais” significa toda e qualquer legislação aplicável relativa a Materiais
Perigosos, poluição ou a proteção ou gestão do meio ambiente ou recursos naturais, ou proteção
da saúde humana (com relação à exposição a Materiais Perigosos).
“Permuta de Ações” tem o significado especificado nos Considerandos deste instrumento.
“ERISA” significa a Lei de Garantia de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974,
conforme alterada.
“Afiliada ERISA” significa qualquer Afiliada ou negócio, constituído, ou não, que
juntamente com a Companhia seria considerado um “empregador único” dentro do significado da
Subcláusula 414(b), (c), (m) ou (o) do Código.
“Eventos” tem o significado especificado na definição de “Efeito adverso material de
UAM”.
“eVTOL” significa um passageiro ou uma carga com propulsão híbrida/elétrica com
capacidade de decolagem e pouso vertical com alcance máximo de no máximo 200 milhas náuticas
(370,4 quilômetros).
“Lei de Mercados de Capital” significa a Lei da Bolsa de Valores de 1934, conforme
alterada.
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“Aprovações para Exportação” tem o significado especificado na Subcláusula 3.21 (a).
“Fraude” significa, com relação a uma Parte deste Contrato, a fraude de direito comum real
e intencional com relação à realização por tal Parte das representações e garantias de acordo com
a Cláusula III ou Cláusula IV (conforme aplicável); desde que (e sem limitar qualquer um dos
outros elementos para estabelecer tal fraude de direito consuetudinário, incluindo, sem limitação,
confiança razoável ou justificável pela outra Parte em tais representações e garantias) tal fraude
real e intencional de tal Parte deve apenas ser considerada existente se qualquer um dos indivíduos
incluídos no Anexo A (no caso de Embraer, EAH ou a Companhia) ou Anexo B (no caso de Zanite)
teve conhecimento real após investigação razoável dos funcionários que se reportam diretamente
a tais indivíduos (sem limitar o precedente, em oposição ao conhecimento imputado ou construtivo)
que as representações e garantias feitas por tal Pessoa de acordo com, no caso da Embraer, o EAH
ou a Companhia, Cláusula III conforme qualificado pela Carta de Divulgação da Companhia, ou,
no caso de Zanite, Cláusula IV conforme qualificado pela Carta de Divulgação Zanite, foram
realmente violados quando feitos, com a intenção expressa de que as outras Partes aplicáveis a este
Contrato confiem nele em seu detrimento.
“GAAP” significa os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos e em
vigor de tempos em tempos.
“Autoridade Governamental” significa qualquer nação ou governo, qualquer estado,
província, condado, municipal ou outra subdivisão política do mesmo, ou qualquer entidade que
exerça funções executivas, legislativas, judiciais, regulatórias ou administrativas pertencentes ao
governo, incluindo qualquer tribunal, tribunal, árbitro (público ou privado) ou outro órgão ou
autoridade administrativa, regulatória ou quase judicial, agência, departamento, conselho, bureau,
comissão ou instrumentalidade de qualquer jurisdição federal, estadual, local ou estrangeira,
incluindo qualquer organização pública internacional, como as Nações Unidas.
“Ordem Governamental” significa qualquer ordem, sentença, liminar, ordem de restrição
temporária, decreto, mandado, estipulação, determinação ou sentença, em cada caso, assinado por
ou com qualquer Autoridade Governamental.
“Material Perigoso” significa qualquer (a) poluente, contaminante, produto químico, (b)
substância, material ou resíduo tóxico industrial, sólido, líquido ou gasoso, (c) petróleo ou qualquer
fração ou produto dele, (d) amianto ou material contendo amianto, (e) bifenil policlorado, (f)
clorofluorocarbonos e (g) outra substância, material ou resíduo, em cada caso, que são
regulamentados por qualquer Lei Ambiental ou cuja responsabilidade pode ser impostas de acordo
com a Legislação Ambiental.
“Lei HSR” significa a Lei de Melhorias Antitruste Hart-Scott-Rodino de 1976, conforme
alterada, e as regras e regulamentos promulgados de acordo com a referida Lei.
“Impostos Identificados” tem o significado estabelecido na Subcláusula 1.1 (c) da Carta de
Divulgação da Companhia.
“Endividamento” significa, com relação a qualquer Pessoa, sem duplicação, quaisquer
obrigações, contingentes ou não (juntamente com juros acumulados e não pagos e qualquer prêmio
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de pré-pagamento ou outras penalidades e quaisquer taxas, custos e despesas devidos no
reembolso) , em relação a (a) o principal e o prêmio (se houver) em relação a todo o endividamento
por dinheiro emprestado ou dívida emitida ou incorrida em substituição ou troca por dívida por
dinheiro emprestado, incluindo juros acumulados e quaisquer acréscimos de juros diários, ( b) os
componentes principais e de juros das obrigações capitalizadas de arrendamento segundo os
GAAP, (c) valores sacados (incluindo quaisquer juros acumulados e não pagos) em cartas de
crédito, garantias bancárias, aceites bancários e outros instrumentos semelhantes (somente na
medida em que tais valores tenham na verdade foi sacado), (d) o principal e o prêmio (se houver)
em relação às obrigações evidenciadas por títulos, debêntures, notas, hipotecas ou outros seus
instrumentos de dívida ou títulos de dívida, (e) o valor de rescisão de acordos de proteção de taxa
de juros e swaps de obrigações de moeda, hedges ou acordos semelhantes (sem duplicação de outro
endividamento apoiado ou garantido por eles), (f) o componente principal de todas as obrigações
a pagar o preço de compra diferido e não pago de bens, equipamentos e serviços que foram
entregues, incluindo “ganhos” e “notas do vendedor”, (g) custos de quebra, pré-pagamento ou
prêmios de rescisão antecipada, penalidades ou outras taxas ou despesas pagáveis como um
resultado da consumação das Transações em relação a qualquer um dos itens nas subcláusulas
anteriores (a) a (f), e (h) todo o Endividamento de outra Pessoa referido nas alíneas (a) a (g) acima
garantido ou assegurado por um Ônus (que não seja um Ônus Permitido) direta ou indiretamente,
individual ou conjuntamente.
“Carta do Detentor de Informações Privilegiadas” tem o significado especificado nos
Considerandos deste instrumento.
“Apólices de Seguro” tem o significado especificado na Subcláusula 3.25 (a)
“Propriedade Intelectual” significa todo e qualquer direito, título e interesse em e para a
propriedade intelectual ou propriedade industrial de qualquer tipo e natureza em todo o mundo,
incluindo os direitos estrangeiros e dos EUA em, para ou de acordo com o seguinte: (i) patentes,
pedidos de patentes, invenções, divulgações de invenções e todos os direitos de patentes
relacionados, incluindo provisórios, continuações, continuações em parte, divisionais, reedições,
reexames, substituições e extensões dos mesmos e contrapartes estrangeiras dos anteriores; (ii)
marcas registradas, logotipos, marcas de serviço, imagem comercial, nomes comerciais, marcas
de certificação, slogans, nomes de domínio da Internet e outros identificadores semelhantes ou
designações de origem ou origem, juntamente com a boa vontade simbolizada por qualquer um
dos anteriores (coletivamente, “Marcas Registradas”); (iii) direitos autorais, direitos de design,
direitos de banco de dados, trabalhos de máscara, trabalhos de autoria e assunto sujeito a direitos
autorais e direitos morais ou equivalentes; (iv) direitos sobre o Software, bem como sobre e para
todos e quaisquer (a) materiais de teste, validação, verificação e garantia de qualidade, (b) bancos
de dados, conversões, interpretadores e compilações, incluindo todos e quaisquer dados e coleções
de dados, sejam legíveis por máquina ou não, (c) descrições, esquemas, fluxogramas e outros
produtos de trabalho usados para projetar, planejar, organizar e desenvolver qualquer um dos itens
anteriores e (d) documentação, incluindo manuais do usuário, materiais da web e especificações
arquitetônicas e de design e treinamento materiais, relacionados a qualquer um dos anteriores; (v)
segredos comerciais e todas as outras informações confidenciais ou proprietárias, know-how,
tecnologia, invenções, designs, processos, fórmulas, modelos e metodologias (coletivamente,
“Segredos Comerciais”); (vi) direitos de publicidade e privacidade e em nomes de usuário,
identificadores e contas de mídia social; (vii) outros direitos de propriedade intelectual e outros
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direitos de propriedade e direitos industriais semelhantes, em qualquer jurisdição, registrada ou
não, incluindo direitos estrangeiros equivalentes ou de contrapartida e formas de proteção de
natureza semelhante ou análoga ou de efeito semelhante em qualquer jurisdição em todo o mundo;
(viii) todos os aplicativos e registros, e quaisquer renovações, extensões e reversões, de ou para
qualquer um dos anteriores; (ix) todos os direitos de processar, processar, executar ou recuperar
ou reter danos, custos ou honorários advocatícios com relação à violação passada, presente e futura,
apropriação indébita, diluição, uso não autorizado ou divulgação ou outra violação de qualquer um
dos precedentes e todos os direitos de renovação com relação aos mesmos; e (x) todos os outros
direitos, privilégios e proteções de qualquer tipo decorrentes de qualquer um dos precedentes
fornecidos por qualquer lei aplicável, tratado ou outra convenção internacional em todo o mundo,
incluindo todo o direito a todos os royalties, taxas, rendimentos, danos, pagamentos e outros
rendimentos agora ou no futuro devidos ou a pagar com relação a eles.
“Tratamento Fiscal Pretendido” tem o significado especificado na Subcláusula 2.7.
“Período Provisório” tem o significado especificado na Subcláusula 5.1(a).
“Leis de Comércio Internacional” significa todas as Leis relacionadas à importação,
exportação, reexportação, exportação considerada, reexportação ou transferência de software,
informações, dados, bens e tecnologia, incluindo, mas não se limitando a, Exportação
Regulamentos de administração (codificados em 15 CFR Partes 730-744); quaisquer Leis sob a
autoridade ou administradas pelo Bureau de Indústria e Segurança do Departamento de Comércio
dos Estados Unidos (codificado em 15 CFR Partes 700-799); os Regulamentos de Tráfico
Internacional de Armas (codificados em 22 CFR 120 et seq.); Leis sob a autoridade ou
administradas pela Diretoria de Controles Comerciais de Defesa do Departamento de Estado dos
Estados Unidos (codificada em 22 CFR, Partes 103, 120-130); Leis alfandegárias e de importação
administradas pela Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos (codificado em 19 CFR,
Partes 1-199); a Lei de Controle de Exportação de Armas (codificada em 22 USC 2278 et seq.);
Leis sob a autoridade ou administradas pelo Escritório de Controles de Ativos Estrangeiros do
Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (codificado em 31 CFR, Partes 500-599); quaisquer
outros controles de exportação ou importação administrados por qualquer agência do governo dos
Estados Unidos; os regulamentos antiboicote administrados pelo Departamento de Comércio dos
Estados Unidos e pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos; e outras Leis adotadas por
Autoridades Governamentais de outros países relacionadas ao mesmo assunto que as Leis dos
Estados Unidos descritas acima.
“Evento Interveniente” significa um evento que afeta materialmente e adversamente os
negócios, ativos, resultados das operações ou condição financeira do Negócio UAM, como um
todo, e que não era conhecido e não era razoavelmente previsível para Zanite como da data deste
instrumento (ou cujas consequências não eram razoavelmente previsíveis para Zanite a partir da
data deste), e que se tornou conhecido para Zanite após a data deste Acordo, mas especificamente
excluindo (e nenhum dos seguintes ser especificamente levado em consideração para determinar
se tal evento ocorreu ou não), em cada caso, qualquer Evento que se relacione ou seja
razoavelmente provável de dar origem ou resultar em qualquer oferta, inquérito, proposta ou
indicação de interesse, por escrito ou oral em relação a qualquer Combinação de Negócios
(diferente da Combinação de Negócios efetuada por este Contrato); desde que, entretanto, nenhum
evento, mudança, efeito, desenvolvimento, estado dos fatos, circunstância, condição ou ocorrência
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que se enquadraria nas alíneas (i), (ii), (iii), (iv), (v ), (vi), (vii), (viii), (ix) ou (x) para a definição
de “Efeito Adverso Material UAM” (exceto conforme contemplado por (A) a linguagem entre
parênteses na Subcláusula (v), (B) a ressalva da alínea (viii) e (C) a ressalva final, em cada caso,
na definição de Efeito Adverso Relevante de UAM) deve ser considerada como contribuindo para
ou de outra forma ser levada em consideração para determinar se houve um Evento Interveniente.
“Notificação de Evento Interveniente” tem o significado especificado na Subcláusula 7.2
(b) (ii).
“Período de Notificação de Evento Interveniente” tem o significado especificado na
Subcláusula 7.2 (b) (ii).
“Lei das Sociedades de Investimentos” significa a Lei das Sociedades de Investimentos de
1940, conforme alterada.
“IRS” significa a Receita Federal dos Estados Unidos (Internal Revenue Service).
“Sistemas de TI” significa todo e qualquer dispositivo de tecnologia, computadores,
hardware, Software (incluindo firmware e middleware), sistemas, sites, servidores, redes, estações
de trabalho, roteadores, hubs, circuitos, switches, interfaces, sites, plataformas, dados linhas de
comunicação e todas as outras informações ou tecnologia operacional, telecomunicações ou ativos
de processamento de dados, instalações, serviços de sistemas ou equipamentos.
“Lei JOBS” tem o significado especificado na Subcláusula 4.7 (a).
“Representante Conjunto” tem o significado especificado na Subcláusula 7.8 (a) (iii).
“Conhecimento da Embraer” significa o conhecimento real, após investigação razoável por
tal indivíduo dos funcionários que se reportam diretamente a tal indivíduo, dos indivíduos
identificados no Anexo A.
“Conhecimento da Zanite” significa o conhecimento real, após investigação razoável por
tal indivíduo dos funcionários que se reportam diretamente a esse indivíduo, dos indivíduos
identificados no Anexo B.
“Organização do Trabalho” tem o significado especificado na Subcláusula 3.13 (a).
“Lei” significa qualquer legislação, ato, lei, constituição, tratado, portaria, código, regra,
regulamento ou Ordem Governamental, em cada caso, de qualquer Autoridade Governamental,
incluindo direito comum. Todas as referências à “Lei” devem ser consideradas como incluindo
quaisquer de suas alterações e qualquer Lei sucessora, a menos que o contexto exija de outra forma.
“Imóveis Alugados” significa todos os imóveis alugados, licenciados ou sublocados pela
Companhia ou pela Subsidiária Brasileira na data deste instrumento ou após a consumação da
Reestruturação Pré-Fechamento.
“Processos Judiciais” tem o significado especificado na Subcláusula 3.9.
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“Licenças” significa quaisquer aprovações, autorizações, consentimentos, licenças,
registros, permissões ou certificados de uma Autoridade Governamental.
“Ônus” significa todos os ônus, hipotecas, atos de fideicomisso, penhoras, hipotecas,
gravames, garantias reais, opções, direitos de preferência, direitos de primeira oferta, servidões,
pactos, direitos de passagem, direitos de prioridade, licenças, restrições, reivindicações ou outros
ônus de qualquer tipo, sejam consensuais, legais ou outros.
“Contratos Master” significa o Contrato Master da Embraer, o Contrato Master da Atech,
o Contrato Master da Subsidiária Brasileira e o Contrato de Serviços Compartilhados.
“Plano Multiempregador” tem o significado especificado na Subcláusula 3.12 (d).
“Nasdaq” significa Nasdaq Capital Market, Nasdaq Global Market ou Nasdaq Global
Select Market, conforme aplicável.
“Novos Warrants” tem o significado especificado nos Considerandos deste instrumento.
“Plano de Benefícios de Fora dos EUA” significa qualquer Plano de Benefícios mantido
fora dos Estados Unidos principalmente para o benefício de qualquer atual ou ex-Conselheiro,
executivo, trabalhador, funcionário ou contratado independente individual que trabalhe/trabalhava
fora dos Estados Unidos.
“Licença de Código Fonte Aberto” significa qualquer licença que atenda à Definição de
Fonte Aberta (conforme promulgada pela Open Source Initiative) ou à Definição de Software
Livre (conforme promulgada pela Free Software Foundation), ou qualquer licença
substancialmente semelhante, incluindo qualquer licença aprovada pela Open Source Initiative ou
qualquer Creative Commons License. Licenças de código aberto incluem licenças com Termos
Copyleft.
“Documentos Organizacionais” significa os documentos legais pelos quais qualquer
Pessoa (que não seja uma pessoa física) estabelece sua existência legal ou regula seus assuntos
internos. Por exemplo, os “Documentos Organizacionais” de uma companhia são seu certificado
de constituição e estatutos, os “Documentos Organizacionais” de uma companhia de
responsabilidade limitada são seu contrato de constituição da companhia e o certificado da
companhia de responsabilidade limitada, os “Documentos Organizacionais” de uma sociedade de
responsabilidade limitada são seu acordo operacional e certificado de constituição e os
“Documentos Organizacionais” de uma companhia isenta são seu documento constitutivo e
contrato social.
“Proposta de Documentos Organizacionais” tem o significado especificado na Subcláusula
7.2 (b) (ii).
“RRA Original” tem o significado especificado nos Considerandos deste instrumento.
“Negócios Fora do Escopo” significa qualquer um dos seguintes aplicativos ou usos, quer
seja conectado, ou não, ao eVTOL: negócios de pulverização de grãos, defesa ou segurança.
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“Parte” tem o significado especificado no Preâmbulo deste instrumento.
“PCAOB” significa o Conselho de Supervisão de Contabilidade de Companhias Públicas.
“Demonstrações Financeiras PCAOB” tem o significado especificado na Cláusula 5.3.
“Ônus Permitidos” significa (i) Ônus mecânicos, materiais e similares decorrentes do curso
normal dos negócios com relação a quaisquer valores (A) ainda não vencidos e pagáveis ou que
estão sendo contestados de boa-fé por meio procedimentos apropriados e (B) para os quais os
acréscimos ou reservas adequados foram estabelecidos de acordo com o GAAP, (ii) Ônus para
impostos (A) ainda não vencidos e a pagar ou que estão sendo contestados de boa-fé através do
apropriado processos e (B)para os quais as provisões ou reservas adequadas foram estabelecidas
de acordo com GAAP, (iii) defeitos ou imperfeições de título, servidões, usurpações, pactos,
direitos de passagem, condições, questões que seriam ser aparente a partir de uma inspeção física
ou levantamento atual e preciso de tais bens imóveis, restrições e outros encargos semelhantes ou
gravames de registro que não, no total, m afetar materialmente o valor ou interferir materialmente
com o uso atual do Imóvel Alugado, (iv) com relação a qualquer Imóvel Alugado (A) os interesses
e direitos dos respectivos locadores com relação a eles, incluindo qualquer Ônus sobre o interesse
do locador nele e locador legal gravames garantindo os pagamentos ainda não devidos, e (B)
quaisquer gravames onerando o título de taxa subjacente do imóvel do qual o Imóvel Alugado é
uma parte, (v) zoneamento, construção, direito e outras terras uso e regulamentos ambientais
promulgados por qualquer Autoridade Governamental que não, no total, interfere materialmente
com o uso atual de, ou prejudique materialmente o valor de, a Propriedade Imobiliária Alugada,
(vi) licenças de Propriedade Intelectual celebrada no curso normal dos negócios, (vii) Ônus de
dinheiro de compra do curso normal e Ônus garantindo pagamentos de aluguel sob acordos de
arrendamento operacional ou de capital por uma quantia ainda não vencido ou a pagar, (viii) outros
Ônus decorrentes do curso normal dos negócios e não incorridos em conexão com o empréstimo
de dinheiro em relação a compensação de trabalhadores, seguro-desemprego ou outros tipos de
previdência social, (ix) direitos reversíveis em favor dos proprietários de acordo com quaisquer
Locações de Imóveis com relação a qualquer um dos edifícios ou outras benfeitorias de
propriedade da Companhia ou de qualquer uma de suas Subsidiárias e (x) Ônus decorrentes do
curso normal que não, individualmente ou no agregado, materialmente e prejudicar o uso,
ocupação ou valor presente dos Ativos Transferidos ou dos ativos da Companhia e suas
Subsidiárias, considerados como um todo.
“Pessoa” significa qualquer pessoa física, companhia, corporação, parceria, companhia
limitada, companhia de responsabilidade limitada, associação constituída ou não, joint venture,
companhia por ações, Autoridade Governamental ou qualquer subdivisão política, agência ou
órgão ou outra entidade de qualquer tipo.
“Investimento PIPE” significa a compra de qualquer Ação Ordinária Zanite Classe A,
garantias ou outros títulos nos termos dos Acordos de Subscrição ou qualquer Ação de Subscrição
Adicional.
“Montante do Investimento PIPE” significam os procedimentos agregados recebidos pela
Zanite para as ações emitidas no Investimento PIPE antes ou substancialmente simultaneamente
com o Fechamento.
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“Investidores PIPE” tem o significado especificado nos Considerandos acima e deve incluir,
para evitar qualquer dúvida, investidores que são parte em qualquer Contrato de Subscrição
Adicional.
“Reestruturação Pré-fechamento” tem o significado especificado na Subcláusula 7.3.
“Período de Imposto Pré-fechamento” significa todos os períodos tributáveis que terminam
em ou antes da Data de Fechamento e, com relação a qualquer Período Straddle, a parte desse
Período Straddle que termina na Data de Fechamento, inclusive.
“Venda de Ações Preferenciais” tem o significado especificado nos Considerandos.
“Requisitos de Privacidade e Cibersegurança” tem o significado especificado na
Subcláusula 3.17 (a).
“Declaração do Procurador” tem o significado especificado na Subcláusula 7.2 (a) (i).
“Locações de Imóveis” tem o significado especificado na Subcláusula 3.15 (a) (ii).
“Contrato de Direitos de Registro” tem o significado especificado nos Considerandos.
“Registros Regulatórios” tem o significado especificado na Subcláusula 7.1 (a).
“Representantes” significa, com relação a qualquer Pessoa, as Afiliadas dessa Pessoa e
seus respectivos conselheiros profissionais, Conselheiros, executivos, membros, gerentes,
acionistas, sócios, funcionários, agentes e representantes autorizados.
“Aprovação Requerida dos Acionistas da Zanite” significa a aprovação da Proposta BCA,
da Proposta de Documentos Organizacionais, da Proposta de Emissão de Ações e da Proposta de
Eleição do Conselho pelo voto afirmativo dos detentores do número necessário de ações em
circulação da Zanite Ordinária Ações com direito a voto sobre esse assunto, de acordo com os
Documentos Organizacionais da Zanite e a legislação aplicável.
“Negócios Restritos” tem o significado especificado na Subcláusula 7.14 (b) (i).
“Período Restrito” tem o significado especificado na Subcláusula 7.14 (a).
“País Sancionado” significa, a qualquer momento, um país ou território que é em si mesmo
o sujeito ou objeto de quaisquer Leis de Sanções em todo o país ou território (no momento deste
Contrato, a região da Crimeia da Ucrânia, Cuba, Irã, Coreia do Norte e Síria).
“Pessoa Sancionada” significa (i) qualquer Pessoa que seja alvo de quaisquer sanções
administradas ou executadas pelo (a) Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do
Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, o Departamento de Indústria do Departamento de
Comércio dos Estados Unidos e Segurança ou Departamento de Estado dos Estados Unidos; (b)
Tesouro de Sua Majestade do Reino Unido; (c) qualquer comitê do Conselho de Segurança das
Nações Unidas; ou (d) a União Europeia ou qualquer estado membro da União Europeia; (ii)
qualquer Pessoa localizada, organizada ou residente em, ou uma Autoridade Governamental ou
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órgão governamental de qualquer País Sancionado; e (iii) qualquer Pessoa direta ou indiretamente
detida ou controlada por, ou agindo em benefício ou em nome de, uma Pessoa descrita na
Subcláusula (i) ou (ii) , individualmente ou no agregar.
“Leis de Sanções” significa as leis de sanções comerciais, econômicas e financeiras
administradas, decretadas ou aplicadas de tempos em tempos (i) pelos Estados Unidos, incluindo
o Departamento do Tesouro, Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, o Departamento de
Comércio dos Estados Unidos Bureau of Industry and Security, e o Departamento de Estado dos
Estados Unidos, (ii) a União Europeia ou qualquer estado membro da União Europeia, (iii) o
Conselho de Segurança das Nações Unidas, (iv) Tesouro de Sua Majestade do Reino Unido ou (v)
qualquer outra autoridade de sanções relevante.
“Lei Sarbanes-Oxley” significa a Lei Sarbanes-Oxley de 2002.
“SEC” significa a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.
“Lei de Valores Mobiliários” significa a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos
de 1933, conforme alterada.
“Proposta de Emissão de Ações” tem o significado especificado na Subcláusula 7.2(b) (ii).
"Acordo de Serviços Compartilhados" tem o significado especificado nos Considerandos
destre instrumento.
“Skadden” tem o significado especificado na Subcláusula 10.18 (b).
“Comunicações Privilegiadas da Skadden” tem o significado especificado na Subcláusula
10.18 (b).
“Software” significa todo e qualquer programa de computador, aplicativos, middleware,
firmware, microcódigo e outro software, incluindo sistemas operacionais, algoritmos, heurísticas,
modelos e metodologias, compilações, ferramentas de desenvolvimento, compiladores,
comentários, interfaces de usuário, menus, botões e ícones, interfaces de programação de
aplicativos, arquivos, scripts de dados, arquitetura, algoritmos e linguagens de nível superior ou
“proprietárias”, em cada caso, seja em código-fonte, código-objeto ou outra forma ou formato,
incluindo código, bibliotecas, sub-rotinas e seus outros componentes, toda a documentação
relacionada a eles.
“Patrocinador” significa Zanite Patrocinador LLC, uma sociedade de responsabilidade
limitada de Delaware.
“Representante do Patrocinador” tem o significado especificado na Subcláusula 7.8(a) (i).
“Investidor PIPE do Patrocinador” significa um Investidor PIPE que é o Patrocinador e/ou
uma Afiliada do Patrocinador a quem o Contrato de Subscrição do Patrocinador é total ou
parcialmente cedido de acordo com seus termos após a data deste Contrato.
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“Contrato de Suporte do Patrocinador” significa que determinado Contrato de Suporte,
datado da data deste instrumento, por e entre o Patrocinador, Zanite, Embraer, EAH e algumas
outras partes, conforme alterado ou modificados de tempos em tempos.
“Acordo de Acionistas” tem o significado especificado nos Considerandos deste
instrumento.
“Período de Straddle” significará qualquer período tributável começando em ou antes e
terminando após a Data de Fechamento.
"Investidores Estratégicos" tem o significado especificado nos Considerandos deste
instrumento.
“Contratos de Subscrição” tem o significado especificados nos Considerandos deste
instrumento.
“Subsidiária” significa, com relação a uma Pessoa, uma corporação ou outra pessoa
jurídica da qual mais de 50% do poder de voto dos títulos patrimoniais ou participações societárias
é detida, direta ou indiretamente, por tal Pessoa, ou uma (1) ou mais das Subsidiárias de tal Pessoa,
ou uma combinação delas.
“Processo Fiscal” significa qualquer auditoria, exame, contestação, litígio ou outro
Processo Legal com ou contra qualquer Autoridade Governamental relacionada a Tributos.
“Acordo de Imposto a Receber” tem o significado especificado nos Considerandos deste
instrumento.
“Declaração de Imposto” significa qualquer devolução, declaração, relatório, extrato,
declaração de informação ou outro documento arquivado ou exigido para ser arquivado com
qualquer Autoridade Governamental com relação a Impostos, incluindo quaisquer reclamações de
reembolso de Impostos, quaisquer informações e quaisquer programações, anexos, alterações ou
suplementos de qualquer um dos anteriores.
“Impostos” significa todo e qualquer imposto federal, estadual, local, estrangeiro ou outro
imposto cobrado por qualquer Autoridade Governamental, incluindo toda a renda, receita bruta,
licença, folha de pagamento, recaptura, patrimônio líquido, emprego, roubo e obrigações de
propriedade não reclamada, impostos especiais de consumo , indenização, selo, ocupação, prêmio,
lucros inesperados, ambientais, direitos aduaneiros, estoque de capital, ad valorem, valor
adicionado, estoque, franquia, lucros, retenção na fonte, previdência social (ou similar),
desemprego, invalidez, bens imóveis, bens pessoais , vendas, uso, transferência, registro, encargos
governamentais, impostos, taxas e outros encargos semelhantes impostos por uma autoridade
governamental na natureza de um imposto, alternativa ou acréscimo mínimo, ou impostos
estimados, incluindo quaisquer juros, penalidades ou adição a isso, e deve incluir qualquer
responsabilidade por tais valores como resultado de (A) ser um cessionário ou sucessor ou membro
de um grupo combinado, consolidado, unitário ou afiliado ou (B) uma obrigação contratual para
indenizar qualquer Pessoa (que não seja qualquer acordo comercial cujo objetivo principal não
seja Impostos).
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“Violação de Rescisão da Embraer” tem o significado especificado na Subcláusula 9.1 (f).
“Violação de Rescisão da Zanite” tem o significado especificado na Subcláusula 9.1 (g).
“Plano Título IV” tem o significado especificado na Subcláusula 3.12 (d).
“Segredos Comerciais” tem o significado especificado na definição de “Propriedade
Intelectual”.
“Marcas Registradas” tem o significado especificado na definição de “Propriedade
Intelectual”.
“Propostas de Transação” tem o significado especificado na Subcláusula 7.2 (b) (ii).
“Transações” significa, em conjunto, a Reestruturação Pré-Fechamento, o Investimento
PIPE, a Bolsa de Valores, a Venda de Ações Preferenciais e as outras transações contempladas por
este Contrato e os Contratos Acessórios.
“Impostos de Transferência” tem o significado especificado na Subcláusula 7.5 (a).
“Ativos Transferidos” significa os ativos e propriedades relacionados ao Negócio UAM a
serem transferidos pela Embraer ou uma de suas Subsidiárias (exceto a Companhia e a Subsidiária
Brasileira) para a Companhia ou uma de suas Subsidiárias de acordo com o Contrato de
Contribuição, cujos ativos e propriedades são estabelecidos na Subcláusula 1.1 (a) da Carta de
Divulgação da Companhia.
“Unidades da Companhia Transferida” tem o significado especificado nos Considerandos
deste instrumento.
“Plano de Benefícios do UAM Transferidora” significa Planos de Benefícios UAM que,
na Data de Fechamento, serão patrocinados pela Companhia ou qualquer uma de suas Subsidiárias
e que são designados como tal na Subcláusula 3.12(a) da Carta de Divulgação da Companhia.
“Regulamentos do Tesouro” significa os regulamentos promulgados sob o Código pelo
Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (seja na forma final, proposta ou temporária),
conforme possam ser alterados de tempos em tempos.
“Conta do Fideicomisso” tem o significado especificado na Subcláusula 10.1.
“Contrato de Fideicomisso” tem o significado especificado na Subcláusula 4.9.
“Agente Fiduciário” tem o significado especificado na Subcláusula 4.9.
“UAM” significa um sistema para transporte aéreo comercial ou não comercial de
passageiros ou carga ou serviços de transporte, em cada caso, que envolve um veículo eVTOL e
pilotagem ou operações a bordo/pilotadas no solo ou autônomas.
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“Plano de Benefícios do UAM” significa um Plano de Benefícios (a) que é patrocinado,
mantido ou contribuído para, ou é necessário para ser contribuído para, pela Embraer ou qualquer
uma de suas Subsidiárias (incluindo a Companhia) para o benefício de qualquer Funcionário de
Negócios do UAM ou seus dependentes ou beneficiários ou (b) em relação aos quais a Companhia
tem ou seria razoavelmente esperado que tivesse quaisquer responsabilidades e obrigações.
“Negócios UAM” significa todas as atividades por ou em nome da Embraer ou suas
Subsidiárias (ou, no Fechamento, a Companhia ou a Subsidiária brasileira) relacionadas à pesquisa,
projeto, desenvolvimento, teste, engenharia, licenciamento, certificação, fabricação, aquisição,
montagem, embalagem, suporte de vendas e suporte pós-venda de, marketing, promoção,
publicidade, qualificação, distribuição, importação, cumprimento, oferta, venda, entrega de
implantação, fornecimento, exploração, configuração, instalação, integração, análise, suporte,
manutenção, reparação, serviço e outra comercialização ou prestação de serviços no que diz
respeito ao eVTOL e produtos e serviços relacionados e o UATM para o mercado UAM, em cada
caso, excluindo os Negócios Fora do Âmbito.
“Empregado do Negócio UAM” significa um funcionário da Companhia ou de qualquer
uma de suas Subsidiárias imediatamente após a Reestruturação Pré-Fechamento. Tais indivíduos
são estabelecidos na Subcláusula 1.1 (b) da Carta de Divulgação da Companhia, que tal
Subcláusula da Carta de Divulgação da Companhia deve ser atualizada pela Embraer conforme
necessário antes do Tempo Efetivo para refletir o curso normal mudanças no emprego (incluindo
contratações para preencher cargos em aberto) na medida permitida de acordo com Subcláusula
5.1(a) deste Contrato.
“Sistemas de TI do Negócio UAM” significa todos os sistemas de TI pertencentes,
alugados, terceirizados ou licenciados pela Embraer ou uma de suas subsidiárias para processar,
armazenar, manter, fazer backup ou operar dados, informações e funções que são usados
principalmente (ou mantido principalmente para uso) em conexão com ou principalmente
relacionado ao Negócio UAM.
“IP Licenciado do Negócio UAM” significa toda e qualquer Propriedade Intelectual
pertencente a uma terceira Pessoa que é principalmente usada ou praticada (ou mantida
principalmente para uso ou prática) em ou de outra forma principalmente relacionada ao UAM
Business que é licenciado para Embraer ou uma de suas Subsidiárias de acordo com um Contrato
por escrito que será transferido para (e assumido por) a Companhia ou a Subsidiária brasileira de
acordo com o Contrato de Contribuição.
“IP de Propriedade do Negócio UAM” significa, coletivamente, todo e qualquer direitos,
títulos e interesses em ou para toda a Propriedade Intelectual na medida de propriedade de Embraer
ou uma de suas Afiliadas controladas que seja usado ou praticado principalmente (ou mantido
principalmente para uso ou prática) ou de outra forma principalmente relacionado ao Negócio
UAM a partir da data deste Contrato ou da data de execução do Contrato de Contribuição e que
está estabelecido na Subcláusula 1.1 (a) da Carta de Divulgação da Companhia.
“Demonstrações Financeiras da UAM” significa o balanço patrimonial não-auditado do
Negócio UAM em 31 de dezembro de 2020 e 2019, e declarações de resultados relacionadas,
demonstrações de resultados abrangentes, mudanças no patrimônio líquido e demonstrações de
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fluxos de caixa do Negócio UAM a partir de e para cada um dos anos findos em 31 de dezembro
de 2020 e 2019, em cada caso, que foram preparados em uma base carve-out das demonstrações
financeiras consolidadas auditadas da Embraer para representar a desempenho e posição financeira
do Negócio UAM para cada um dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, e em
31 de dezembro de 2020 e 2019 (juntamente com as notas, se houver, relacionadas) e o balanço
condensado combinado não auditado da UAM Negócios a partir de 30 de setembro de 2021, e as
respectivas declarações de operações condensadas combinadas, demonstrações de outras perdas
globais, demonstrações de patrimônio líquido da empresa-mãe e demonstrações de caixa fluxos da
UAM Business para o período denove meses terminado em [30 de setembro] de 2021.
“Efeito Adverso Relevante do UAM” significa, com relação ao Negócio UAM, a
Companhia ou a Subsidiária brasileira, qualquer evento, desenvolvimento, ocorrência, efeito,
estado de fatos, mudança ou circunstância (coletivamente, “Eventos”) que (A) teve, ou
razoavelmente seria que teria, individualmente ou em conjunto com todos os outros Eventos, um
efeito material adverso sobre os negócios, ativos (incluindo os Ativos Transferidos), resultados
das operações ou condição financeira de o Negócio UAM, como um todo, ou a Companhia e suas
Subsidiárias, como um todo; ou (B) faz ou seria razoavelmente esperado que, individualmente ou
em conjunto, impeça, atrase materialmente ou impeça materialmente a capacidade da Embraer, o
EAH ou da Companhia de consumar as Transações; desde que, entretanto, para os fins da alínea
(A) deste instrumento, em nenhum caso qualquer um dos seguintes, sozinho ou em combinação
com outros Eventos, seria considerado como constituindo, ou seria considerado para determinar
se houve ou teria um “Efeito Material Adverso do UAM”: (i) negócios em geral ou condições
econômicas nos Estados Unidos ou Brasil, ou mudanças neles, ou a economia global em geral, (ii)
quaisquer condições políticas ou sociais nacionais ou internacionais nos Estados Unidos ou em
qualquer outro país, incluindo o envolvimento dos Estados Unidos, Brasil ou qualquer outro país
em hostilidades, seja ou não de acordo com a declaração de uma emergência nacional ou guerra,
ou a ocorrência em qualquer lugar de qualquer ataque militar ou terrorista, sabotagem ou
ciberterrorismo, (iii) mudanças nas condições dos mercados financeiro, bancário, de capitais ou de
valores mobiliários em geral nos Estados Unidos, Brasil ou r qualquer outro país ou região do
mundo, ou alterações nele, incluindo alterações nas taxas de juros nos Estados Unidos, Brasil ou
qualquer outro país e alterações nas taxas de câmbio das moedas de quaisquer países, (iv) qualquer
alteração nas leis aplicáveis, incluindo a introdução de novas Leis que regulam o Negócio UAM,
ou GAAP ou qualquer interpretação delas, em cada caso após a data deste Contrato, (v) a tomada
de qualquer ação ou inação expressamente exigida por este Contrato (exceto a Embraer, o EAH
ou a conformidade da Companhia com a Subcláusula 5.1), (vi) qualquer desastre natural (incluindo
furacões, tempestades, tornados, inundações, terremotos, erupções vulcânicas, tsunami, desastre
natural, deslizamentos de terra, incêndios florestais ou ocorrências semelhantes), epidemia,
pandemia (incluindo COVID-19 ou quaisquer medidas COVID-19) ou mudança no clima ou
eventos comparáveis nos Estados Unidos, Brasil ou qualquer outro país ou região do mundo, ou
qualquer escalada ou agravamento do anterior, (vii) quaisquer atos de terrorismo, atos fortuitos ou
de guerra, a eclosão ou escalada de hostilidades, condições geopolíticas, condições políticas locais,
nacionais ou internacionais ou eventos comparáveis nos Estados Unidos, Brasil ou qualquer outro
país ou região do mundo, ou qualquer escalonamento ou agravamento do precedente, (viii)
qualquer falha do Negócio UAM ou da Companhia em cumprir quaisquer projeções ou previsões
(desde que esta Subcláusula (viii) não deve impedir a determinação de que qualquer Evento não
excluído de outra forma desta definição de Efeito Adverso Material do UAM subjacente a tal falha
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em cumprir as projeções ou previsões resultou em um Efeito Adverso Material do UAM), (ix)
quaisquer Eventos geralmente aplicáveis às indústrias ou mercados em que o Negócio UAM ou a
Companhia opera (incluindo aumentos no custo de produtos, suprimentos, materiais ou outros bens
adquiridos de fornecedores terceirizados), (x) a execução ou publicação c anúncio deste Acordo e
pendência ou consumação das Transações, incluindo em razão da identidade da Zanite como uma
parte deste Acordo, incluindo qualquer rescisão, redução ou impacto adverso semelhante (em cada
caso, na medida atribuível a tal execução, anúncio ou consumação) nas relações, contratuais ou
não, com quaisquer proprietários, clientes, fornecedores, distribuidores, parceiros ou funcionários
do Negócio UAM, (xi) qualquer Evento (na medida especificamente divulgada) estabelecido no
Carta de divulgação da companhia; desde que esta Subcláusula (xi) não impedirá a determinação
de que qualquer Evento ocorrendo, descoberto ou que se torne conhecido (incluindo qualquer
agravamento material de qualquer Evento divulgado na Carta de Divulgação da Companhia) após
a data deste em conexão com qualquer evento divulgado na Carta de Divulgação da Companhia
constitui um Efeito Adverso Relevante do UAM, (xii) qualquer colisão, acidente em voo ou mau
funcionamento ou outros eventos operacionais semelhantes, em cada caso, envolvendo qualquer
veículo fabricado, montado ou operado pela Companhia ou qualquer uma de suas Afiliadas ou sob
a direção da Companhia ou qualquer de suas Afiliadas ou (xiii) qualquer ação ou inação tomada
por, ou a pedido por escrito ou com a aprovação ou consentimento por escrito da Zanite; desde
que, entretanto, qualquer Evento referido nas Subcláusulas (i) a (iv), (vi), (vii) ou (ix) pode ser
levado em consideração para determinar se um Efeito Adverso Material do UAM ocorreu na
medida em que tenha um efeito desproporcional e adverso sobre o negócio, ativos (incluindo os
Ativos Transferidos), resultados das operações ou condição financeira do Negócio UAM,
considerado como um todo , ou a Companhia e suas Subsidiárias, tomadas como um todo, em cada
caso em relação a companhias em situação semelhante na indústria do Negócio UAM ou a
Companhia e suas Subsidiárias, respectivamente, mas apenas na medida de tal efeito
desproporcional no Negócio UAM ou a Companhia e suas Controladas, respectivamente, tomadas
em conjunto.
“Propriedade Intelectual Registrada do UAM” tem o significado especificado na
Subcláusula 3.16(a).
“UATM” significa a coleção de sistemas e serviços (incluindo organizações, estruturas e
procedimentos do espaço aéreo e tecnologias) que apoiam a operação integrada de veículos UAM
em espaço aéreo de baixo nível, cujos sistemas e serviços são direcionados para apoiar as
operações do UAM e melhorar o desempenho do UAM e viagens no espaço aéreo de baixo nível,
que, para evitar dúvidas, não incluem sistemas gerais de gestão de tráfego aéreo.
“Investidor Não Afiliado” tem o significado especificado nos Considerandos deste
instrumento.
“U.S.” significa os Estados Unidos da América.
“White & Case” tem o significado especificado na Subcláusula 10.18(a).
“Comunicações Privilegiadas da White & Case” tem o significado especificado na
Subcláusula 10.18(a).
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“Empréstimos de Capital de Giro” significa qualquer empréstimo feito à Zanite pelo
Patrocinador, uma Afiliada do Patrocinador ou qualquer um dos conselheiros ou diretores da
Zanite, comprovado por uma nota promissória, para fins de financiamento de custos incorridos em
conexão com uma Combinação de Negócios.
“Zanite” tem o significado especificado no Preâmbulo deste documento.
“Zanite 10-K/A” tem o significado especificado na Subcláusula 4.6.
“Questões Contábeis Zanite” tem o significado especificado na Subcláusula 4.6.
“Plano de Benefícios Zanite” significa um Plano de Benefícios (a) que é patrocinado,
mantido ou contribuído, ou que deve ser contribuído, pela Zanite ou qualquer uma de suas
Subsidiárias (incluindo a Companhia) para o benefício de qualquer conselheiro, diretor, executivo
ou funcionário atual ou anterior da Zanite, ou seus dependentes ou beneficiários ou (b) em relação
aos quais a Zanite tem ou possa ter quaisquer responsabilidades e obrigações.
“Conselho da Zanite” significa o Conselho de Administração da Zanite.
“Ações Ordinárias Classe A da Zanite” significa as ações ordinárias da Classe A, com valor
nominal de $0.0001 por ação, da Zanite.
“Ações ordinárias Classe B da Zanite ” significa as ações ordinárias da Classe B, com valor
nominal de $0.0001 por ação, da Zanite .
“Ações Ordinárias da Zanite” significa (a), antes do fechamento, ações ordinárias da Classe
A da Zanite e ações ordinárias da Classe B da Zanite e (b), a partir e após o fechamento após o
registro da Alteração e Consolidação dos Documentos Organizacionais da Zanite , ações ordinárias
de valor nominal de $0.0001 por ação, da Zanite.
“Período de Cura da Zanite” tem o significado especificado na Subcláusula 9.1(g).
“Carta de Divulgação Zanite” tem o significado especificado na introdução do Artigo IV.
“Funcionários da Zanite” tem o significado especificado na Subcláusula 4.19.
“Plano de Capital da Zanite” tem o significado especificado na Subcláusula 7.10(a).
“Bolsa de Valores da Zanite” tem o significado especificado na Subcláusula 2.1(a).
“Demonstrações Financeiras da Zanite” tem o significado especificado na Subcláusula
4.7(d).
“Declarações Fundamentais da Zanite” significa as declarações e garantias feitas de acordo
com a primeira e a segunda sentenças da Subcláusula 4.1 (Organização), Subcláusula 4.2 (Devida
Autorização), Subcláusula 4.14 (Capitalização da Zanite) e Subcláusula 4.15 (Taxas de
Corretores).
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“Grupo Zanite” tem o significado especificado na Subcláusula Erro! Fonte de referência
não encontrada..
“Efeito Adverso Relevante da Zanite” significa, com relação à Zanite, qualquer Evento que
(A) teve, ou pudesse ter, individualmente ou em conjunto com todos os demais Eventos, um efeito
adverso relevante nos negócios, ativos, resultados das operações ou condição financeira da Zanite,
como um todo; ou (B) que, individualmente ou em conjunto, impeça, atrase ou possa impedir ou
atrasar materialmente a capacidade da Zanite de consumar as Transações; sendo que, no entanto,
para os fins da cláusula (A) deste documento, em nenhum caso qualquer um dos seguintes,
individualmente ou em conjunto com os demais Eventos, será considerado de forma a constituir,
ou ser levado em consideração para determinar se houve ou haverá , um “Efeito Adverso Relevante
da Zanite”: (i) negócios em geral ou condições econômicas nos Estados Unidos ou que afetem os
Estados Unidos, ou mudanças nas mesmas, ou na economia global em geral, (ii) quaisquer
condições políticas ou sociais nacionais ou internacionais nos Estados Unidos ou em qualquer
outro país, incluindo o envolvimento do Estados Unidos ou de qualquer outro país em hostilidades,
seja ou não de acordo com a declaração de uma emergência nacional ou guerra, ou a ocorrência
em qualquer lugar de qualquer ataque militar ou terrorista, sabotagem ou ciber-terrorismo, (iii)
mudanças nas condições mercados financeiros, bancários, de capitais ou de valores mobiliários
em geral nos Estados Unidos ou em qualquer outro país ou região do mundo, ou alterações nos
mesmos, incluindo mudanças nas taxas de juros nos Estados Unidos ou em qualquer outro país e
alterações nas taxas de câmbio para as moedas de quaisquer países, (iv) qualquer alteração nas
Leis aplicáveis, incluindo a introdução de novas Leis regulando os negócios da Zanite, ou nos
GAAP ou qualquer interpretação dos mesmos, em cada caso após o data deste Contrato; (v) a
tomada de qualquer ação ou omissão expressamente exigida por este Contrato (além do
cumprimento pela Zanite da Subcláusula 6.3), (vi) qualquer desastre natural (incluindo furacões,
tempestades, tornados, inundações, terremotos, erupções vulcânicas, tsunami, desastres naturais,
deslizamentos de terra, incêndios florestais ou ocorrências semelhantes), epidemia, pandemia
(incluindo a COVID-19 ou quaisquer medidas contra a COVID-19) ou mudança no clima ou
eventos comparáveis nos Estados Unidos ou em qualquer outro país ou região do mundo, ou
qualquer escalada ou agravamento dos anteriores, (vii) quaisquer atos de terrorismo, atos fortuitos
ou de guerra, o surgimento ou escalada de hostilidades, condições geopolíticas, condições políticas
locais, nacionais ou internacionais ou eventos comparáveis nos Estados Unidos ou em qualquer
outro país ou região do mundo, ou qualquer escalada ou agravamento dos anteriores, (viii) a
execução ou anúncio público deste Contrato e a pendência ou consumação das Transações,
incluindo devido à identidade da Embraer, do EAH ou da Companhia como uma Parte deste
Contrato, incluindo qualquer rescisão, redução ou impacto adverso semelhante (em cada caso, na
medida atribuível a tal execução, anúncio ou consumação) nas relações, contratuais ou não, com
quaisquer proprietários, clientes, fornecedores, distribuidores, parceiros ou funcionários da Zanite,
(ix) qualquer Evento (na medida especificamente divulgada) estabelecido na Carta de Divulgação
da Zanite, sendo que esta cláusula (ix) não irá impedir a determinação de que qualquer Evento
ocorrendo, descoberto ou que se torne conhecido (incluindo qualquer agravamento relevante
qualquer Evento divulgado na Carta de Divulgação Zanite) após esta data em conexão com
qualquer Evento divulgado na Carta de Divulgação da Zanite constitui um Efeito Relevante
Adverso da Zanite, ou (x) qualquer ação ou omissão tomada por, ou mediante solicitação por
escrito, ou com a aprovação ou consentimento por escrito da Embraer, EAH ou da Companhia.
“Aviso Nasdaq da Zanite” tem o significado especificado na Subcláusula 4.7(c).
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“Bônus de Colocação Privada da Zanite” significa um bônus para compra de uma ação das
Ações Ordinárias de Classe A da Zanite a um preço de exercício de onze dólares e cinquenta
centavos ($11.50) emitido para o Patrocinador.
“Prospecto da Zanite” tem o significado especificado na Subcláusula 10.1.
“Bônus da Zanite” significa um bônus para aquisição de uma ação das Ações Ordinárias
da Classe A da Zanite a um preço de exercício de onze dólares e cinquenta centavos ($11.50) que
foi incluído nas quotas vendidas como parte das ações da oferta pública inicial da Zanite.
“T1 2021 dos 10 Trimestres da Zanite” tem o significado especificado na Subcláusula 4.6.
“Negócios Restritos da Zanite” tem o significado especificado na Subcláusula 7.14(b)(i).
“Arquivos SEC da Zanite” tem o significado especificado na Subcláusula 4.6.
“Valores Mobiliários da Zanite” tem o significado especificado na Subcláusula 4.14(a).
“Resgate de Ações da Zanite” significa a escolha de um titular elegível (conforme
determinado de acordo com os Documentos Organizacionais da Zanite) de Ações Ordinárias da
Classe A da Zanite para resgatar todas ou parte das Ações Ordinárias de Classe A da Zanite detida
por tal titular a um preço por ação, pagável em dinheiro, igual a uma parte proporcional do valor
total em depósito na Conta Fiduciária (incluindo quaisquer juros ganhos sobre os fundos mantidos
na Conta Fiduciária) (conforme determinado de acordo com os Documentos Organizacionais da
Zanite) em relação às Propostas de Transação.
“Valor de Resgate das Ações da Zanite” significa o valor total a pagar com relação a todos
os Resgates de Ações da Zanite.
“Aprovação dos Acionistas da Zanite” significa a aprovação das Propostas de Transação,
na Assembleia Geral de Acionistas da Zanite onde houver quórum, (a) no caso da Proposta de
Documentos Organizacionais, pelo voto afirmativo dos titulares da maioria das ações em
circulação das Ações Ordinárias da Zanite com direito a voto sobre tal assunto e (b) no caso de
cada uma das outras Propostas de Transação, pelo voto afirmativo dos titulares pelo menos a
maioria dos votos expressos pelos acionistas da Zanite presentes pessoalmente ou representados
por procuração na Assembleia Geral de Acionistas da Zanite.
“Acionistas da Zanite” significa os acionistas da Zanite no período relevante (conforme
exigido pelo contexto) antes do Fechamento.
“Assembleia de Acionistas da Zanite” tem o significado especificado na Subcláusula 7.2
(b)(i).
“Despesas de Transação da Zanite” significa, a partir de qualquer data de determinação, o
valor total de taxas, custos, despesas, comissões ou outros valores incorridos por ou em nome de,
e que são pagos ou devidos pela Zanite ou qualquer uma de suas Subsidiárias (faturados,
provisionados ou não) como resultado de ou em conexão com a negociação, elaboração ou
assinatura deste Contrato ou qualquer Contrato Auxiliar, o cumprimento dos acordos ou arranjos
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deste Contrato ou qualquer Contrato Auxiliar, a consumação das Transações (incluindo due
diligence), a busca pelas Transações pela Zanite ou qualquer de suas Subsidiárias, a oferta pública
inicial da Zanite (incluindo quaisquer taxas de subscrição diferidas) ou a busca por uma
Combinação de Negócios pela Zanite, incluindo: (a) todas as taxas, custos, despesas, taxas de
corretagem, comissões, taxas de localização e desembolsos de consultores financeiros, bancos de
investimento, administradores de sistemas eletrônicos de consulta de dados, advogados,
contadores e outros consultores e prestadores de serviços; (b) quaisquer outras taxas e despesas
razoáveis e documentadas resultantes de em conexão com a negociação, documentação e
consumação das Transações; (c) todas e quaisquer taxas de registro devidas pela Zanite ou
qualquer uma de suas Subsidiárias às Autoridades Governamentais em relação às Transações; (d)
sujeito ao limite de valor em dólares estabelecido na Subcláusula 6.3(a)(viii), valores devidos ou
que podem se tornar devidos, pagáveis ou de outra forma exigíveis, direta ou indiretamente, pela
Zanite ou qualquer uma de suas Subsidiárias a qualquer Afiliada da Zanite ou qualquer uma de
suas Subsidiárias em relação à consumação das Transações; e (e) todas as taxas, custos e despesas
pagas ou a pagar de acordo com o seguro de responsabilidade de diretores e executivos descrito
na Subcláusula 7.9(b). As Despesas de Transação da Zanite não incluirão quaisquer taxas e
despesas dos Acionistas da Zanite ou (para evitar dúvidas, sem limitar a cláusula (d) nesta
definição) quaisquer taxas e despesas pagas ou devidas com os rendimentos dos Empréstimos de
Capital de Giro feitos pelo Patrocinador de acordo com a Subcláusula 6.3(a)(viii).
“Quotas da Zanite” significa uma quota da Zanite, cada uma consistindo de uma Ação
Ordinária da Classe A da Zanite e metade de um Bônus da Zanite.
“Contrato de Bônus da Zanite” significa o Contrato de Bônus, datado de 16 de novembro
de 2020, entre a Zanite e a Continental Stock Transfer & Trust Company, como agente de garantia.
“Bônus da Zanite” significa Bônus Públicos da Zanite, Bônus de Colocação Privada Zanite
e Bônus de Capital de Giro da Zanite.
“Bônus de Capital de Giro da Zanite” significa um bônus compra de uma ação das Ações
Ordinárias de Classe A da Zanite a um preço de exercício de onze dólares e cinquenta centavos
($ 11,50) emitida para o Patrocinado, uma Afiliada do Patrocinador ou conselheiros e diretores da
Zanite em relação a um Empréstimo de Capital de Giro.
Cláusula 1.2.

Interpretação.

i. Exceto se de outra forma exigido pelo contexto deste Contrato, (i) palavras de qualquer gênero
incluem o outro gênero; (ii) palavras utilizando o número singular ou plural também incluem o
número plural ou singular, respectivamente; (iii) os termos “deste”, “neste instrumento”, “por meio
deste”, “por meio do presente”, “sob este instrumento” e palavras derivadas ou semelhantes
referem-se a todo este Contrato; (iv) os termos “Artigo”, “Subcláusula”, “Anexo” ou “Apêndice”
referem-se ao Artigo, Subcláusula, Anexo ou Apêndice especificado deste Contrato; (v) a palavra
“incluindo” significará “incluindo, sem limitação”; (vi) a palavra “ou” será disjuntiva, mas não
exclusiva; (vii) uma referência a qualquer Pessoa inclui os sucessores dessa Pessoa e cessionários
permitidos; (viii) uma referência a qualquer Lei significa tal Lei conforme alterada, modificada,
codificada, substituída ou repromulgada, no todo ou em parte, de tempos em tempos, incluindo
regras, regulamentos, procedimentos de execução e quaisquer interpretações promulgadas
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relacionadas; (ix) as referências a valores monetários são referências a dólares dos Estados Unidos,
a menos que indicado de outra forma; e (x) as palavras “disponibilizado”, “fornecido” ou “entregue”
a uma Parte, ou formulações semelhantes, significa que tais materiais foram (A) fornecidos por
transmissão eletrônica diretamente ao advogado ou consultores financeiros de uma Parte antes de
tal período (B) se aplicável, disponibilizado para tal Parte no sistema eletrônico de consulta de
dados hospedado pela Parte fornecedora em conexão com as Transações antes da data deste
Contrato (e continuamente disponível para tal Parte e seu advogado e consultores financeiros por
meio do data deste documento).
ii. A menos exigido de outra forma por este Contrato, (i) as referências aos estatutos irão incluir todos
os regulamentos promulgados relacionados e as referências aos estatutos ou regulamentos serão
interpretadas de forma a incluir todas as disposições estatutárias e regulamentares que consolidam,
alteram ou substituem o estatuto ou regulamento; e (ii) todos os contratos (incluindo este Contrato),
documentos ou instrumentos aqui definidos (excluindo quaisquer contratos, documentos ou
instrumentos divulgados nas Cartas de Divulgação) significam que tais contratos, documentos ou
instrumentos podem, de tempos em tempos, ser complementados ou alterados ou seus termos
renunciados ou modificados na medida permitida por, e de acordo com, seus termos.
iii. Sempre que este Contrato se referir a um número de dias, tal número deverá referir-se a dias
corridos, a menos que Dias Úteis sejam especificados. Ao calcular o período antes do qual, dentro
do qual ou após o qual qualquer ato deve ser praticado ou medida tomada de acordo com este
Contrato, a data que é a data de referência no cálculo de tal período deve ser excluída, e se o último
dia de tal período não for um Dia Útil, o período terminará no Dia Útil imediatamente seguinte.
iv. Todos os termos contábeis usados aqui e não expressamente definidos aqui terão os significados
atribuídos aos mesmos de acordo com o GAAP.
v. As Partes participaram conjuntamente na negociação e na redação deste Contrato. Se uma
ambiguidade ou uma questão de intenção ou interpretação surgir, este Contrato será interpretado
como se fosse redigido em conjunto pelas Partes, e nenhuma presunção ou ônus da prova surgirá
favorecendo ou desfavorecendo qualquer Parte em virtude da autoria de qualquer cláusula deste
Contrato.
vi. Para evitar dúvidas, a Reestruturação Pré-Fechamento será efetuada exclusivamente de acordo
com as ações estabelecidas na Subcláusula 7.3 da Carta de Divulgação da Companhia (conforme
possa ser modificada de acordo com os termos e condições da Subcláusula 7.3) e não de acordo
com qualquer outra Subcláusula deste Contrato ou da Carta de Divulgação da Companhia.
ARTIGO II
TROCA DE ATIVOS; FECHAMENTO
Cláusula 2.1.
Troca de Ativos.Mediante os termos e sujeito às
condições previstas no presente Contrato, no Fechamento, EAH, como único titular legítimo e de
registro de todas as participações societárias emitidas e em circulação da Companhia no
Fechamento (sendo as Unidades da Companhia Transferidas), venderá, transferirá, transmitirá,
cederá e entregará à Zanite e a Zanite comprará e aceitará do EAH, todas as Unidades da
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Companhia Transferidas, livres e desembaraçadas de quaisquer Ônus (exceto os Ônus decorrentes
da propriedade das Unidades da Companhia Transferidas pela Zanite ou Ônus de acordo com
qualquer Lei aplicável relacionada a valores mobiliários ou os Documentos Organizacionais da
Companhia), e, em troca, a Zanite emitirá e entregará ao EAH 220.000.000 ações integralizadas,
recém-emitidas e isentas de tributação das Ações Ordinárias da Zanite (a "Bolsa de Valores da
Zanite"), livres e desembaraçadas de quaisquer Ônus (exceto os Ônus decorrentes da propriedade
da Bolsa de Valores da Zanite pelo EAH ou Ônus de acordo com qualquer Lei aplicável
relacionada a valores mobiliários, o Contrato de Direitos de Registro ou os Documentos
Organizacionais da Zanite Aditados e Consolidados.
(b)
Após a consumação da Troca de Ativos, a Companhia tornar-se-á uma
subsidiária integral direta da Zanite.
Cláusula 2.2.
Fechamento.Em conformidade com os termos e
sujeitos às condições do presente Contrato, a consumação do Investimento PIPE e o fechamento
da Troca de Ativos (o "Fechamento") ocorrerão por entrega eletrônica de documentos (por PDF
(formato de documento portátil) e/ou correio eletrônico), dos quais todos serão considerados
originais, em um momento a ser acordado pelas Partes na data em que for 2 (dois) Dias Úteis após
a primeira data na qual as condições previstas no Artigo Erro! Fonte de referência não
encontrada. tiverem sido cumpridas ou renunciadas (exceto as condições que, por seus termos,
tiverem de ser cumpridas no Fechamento, mas sujeitas ao cumprimento ou renúncia) ou outro
momento e local conforme as Partes possam mutuamente acordar por escrito. A data em que
ocorre o Fechamento é referida no presente Contrato, como a “Data de Fechamento” e a hora em
que o Fechamento ocorre é referida no presente Contrato como o “Tempo Efetivo”.
Cláusula 2.3.
Entregues no Fechamento e Operações de
Fechamento.No Fechamento, a Embraer, o EAH e/ou a Companhia entregarão ou providenciarão
que sejam entregues:
(i)
à Zanite um contrato de cessão em relação à transferência de todas as
Unidades da Companhia Transferidas, devidamente celebrado pelo EAH e na forma e teor
habituais razoavelmente satisfatórios para a Zanite e para o EAH;
(ii)
à Zanite um certificado devidamente assinado por um diretor autorizado da
Embraer, EAH e da Companhia, datado da Data de Fechamento, no qual seja atestado que foram
cumpridas, para o conhecimento do referido diretor, as condições especificadas na Cláusula Erro!
Fonte de referência não encontrada. , CláusulaErro! Fonte de referência não encontrada. e
Cláusula Erro! Fonte de referência não encontrada. ;
(iii)

à Zanite o Contrato de Direitos de Registro, devidamente celebrado pelo

(iv)

à Zanite o Acordo de Acionistas, devidamente celebrado pelo EAH;

EAH;

(v)
à Zanite o Contrato Master da Embraer, devidamente celebrado pela
Embraer e pela Companhia; o Contrato Master da Atech, devidamente celebrado pela Atech e pela
Companhia; o Contrato Master da Subsidiária Brasileira, devidamente celebrado pela Companhia
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e pela Subsidiária Brasileira; o Contrato de Serviços Compartilhados, devidamente celebrado pela
Embraer, EAH, pela Subsidiária Brasileira e pela Companhia; e o Contrato de Acesso de Dados,
devidamente celebrado pela Companhia, pela Embraer e pela Subsidiária Brasileira, incluindo, em
cada caso do supracitado, todos os aditamentos e suplementos aqui presentes, cada um dos acordos
deverá continuar a ter plena força e efeito e não deverá ser negado ou terminado;
(vi)
à Zanite o Contrato de Contribuição e os Instrumentos de Transmissão e
Assunção (conforme definido no Contrato de Contribuição), devidamente celebrados pela
Companhia, pela Embraer, o EAH e/ou pelas outras partes, conforme aplicável, incluindo em cada
caso acima, todos os aditamentos e suplementos aqui presentes, cada um dos acordos deverá
continuar a ter plena força e efeito e não deverá ser negado ou terminado;
(vii) à Zanite, comprovação, no modelo razoavelmente satisfatório para a Zanite,
de que a Reestruturação Pré-Fechamento foi concluída, sob todos os aspectos relevantes, antes do
Fechamento em conformidade com os termos do presente Contrato (incluindo a Erro! Fonte de
referência não encontrada. da Carta de Divulgação da Companhia) e do Contrato de
Contribuição;
(viii) à Zanite o Contrato de Imposto a Receber, devidamente celebrado pela
Embraere pelo EAH, no modelo apenso ao presente instrumento como Anexo K (com as alterações
conforme possam ser mutuamente acordadas por escrito pela Zanite e pela Embraer); e
(ix)

à Zanite, um Formulário W-9 da IRS devidamente preenchido do EAH.

(b)

No Fechamento, a Zanite entregará ou providenciará que sejam entregues:

(i)

ao EAH todas Bolsas de Valores da Zanite;

(ii)
ao EAH, um certificado devidamente assinado por um diretor autorizado da
Zanite, datado da Data de Fechamento, no qual seja atestado que foram cumpridas, para o
conhecimento do referido diretor, as condições especificadas na Cláusula Erro! Fonte de
referência não encontrada., Cláusula Erro! Fonte de referência não encontrada. e Cláusula
Erro! Fonte de referência não encontrada. ;
(iii)

ao EAH o Acordo de Acionistas, devidamente celebrado pela Zanite e pelo

Patrocinador;
(iv)
ao EAH o Contrato de Direitos de Registro, devidamente celebrado pelos
representantes devidamente autorizados do Patrocinador, Zanite e das outras partes (exceto o EAH
e a Embraer);
(v)
ao EAH as demissões por escrito de todos os conselheiros e diretores da
Zanite (exceto as Pessoas identificadas como os conselheiros e diretores iniciais, respectivamente
da Zanite após o Fechamento, de acordo com as disposições da Cláusula Erro! Fonte de
referência não encontrada. e Cláusula Erro! Fonte de referência não encontrada. ), vigentes
e sujeitas ao Fechamento;

30

(vi)
ao EAH as cópias dos Documentos Organizacionais da Zanite Aditados e
Consolidados, no modelo apenso ao presente instrumento como Anexo A-1 e Anexo A-2 (com as
alterações conforme possam ser mutuamente acordadas por escrito pela Zanite e pela Embraer); e
(vii) à Embrar e ao EAH, o Contrato de Imposto a Receber, devidamente
celebrado pela Zanite, no modelo apenso ao presente instrumento como Anexo K (com as
alterações conforme possam ser mutuamente acordadas por escrito pela Zanite e pela Embraer).
(c)

Na Data de Fechamento, simultaneamente com a Troca de Ativos, a Zanite:

(i)
efetuará ou providenciará que sejam efetuados quaisquer pagamentos aos
Acionistas Zanite obrigados a serem efetuados pela Zanite em relação ao Resgate de Ações Zanite;
e
(ii)
(A) pagará ou providenciará que sejam pagas, por transferência eletrônica
de fundos imediatamente disponíveis, (x) todas as Despesas da Transação Zanite acumuladas e
não pagas conforme previsto em uma declaração por escrito a ser entregue por ou em nome da
Zanite à Companhia com, no mínimo, 2 (dois) Dias Úteis de antecedência da Data de Fechamento
e (y) todas as Despesas da Transação da Companhia acumuladas e não pagas conforme previsto
em uma declaração por escrito a ser entregue por ou em nome da Companhia à Zanite com, no
mínimo, 2 (dois) Dias Úteis de antecedência da Data de Fechamento, em cada caso das cláusulas(x)
e (y) , que incluirá os respectivos valores e instruções de transferência eletrônica para o pagamento,
juntamente com as faturas correspondentes do precedente; desde que que quaisquer Despesas de
Transação da Companhia devidas aos funcionários, contratadas independentes, diretores ou
conselheiros, atuais ou anteriores, da Companhia ou da Subsidiária Brasileira sejam pagas à
Companhia para pagamento posterior ao referido funcionário, contratada independente, diretor ou
conselheiro por meio da folha de pagamento da Companhia ou da Subsidiária Brasileira, conforme
aplicável; e (B) pagará ou fará com que sejam pagos por transferência bancária dos fundos
disponíveis para EAH, um montante igual a todas as Despesas da Transação da Companhia pagas
pela Embraer ou qualquer de suas Subsidiárias (exceto a Companhia ou a Subsidiária Brasileira)
conforme previsto em uma declaração por escrito a ser entregue por ou em nome da Embraer à
Zanite com, no mínimo, 2 (dois) Dias Úteis de antecedência da Data de Fechamento, que incluirá
os respectivos valores e instruções de transferência eletrônica para o pagamento, juntamente com
as faturas correspondentes do precedente.
Cláusula 2.4.
Documentos Organizacionais.O contrato da
sociedade de responsabilidade limitada da Companhia em vigor imediatamente antes da Data de
Fechamento permanecerá o contrato de sociedade de responsabilidade limitada da Companhia até
ser doravante aditado conforme ali previsto e de acordo com a Lei de Sociedade de
Responsabilidade Limitada de Delaware.
(b)
No Fechamento, a Zanite aditará e consolidará o certificado de constituição
e o estatuto social da Zanite para ter a mesma redação do modelo apenso como Anexo A-1 e
Anexo A-2, respectivamente (com as alterações conforme possam ser mutuamente acordadas por
escrito pela Zanite e pela Embraer (coletivamente, os "Documentos Organizacionais da Zanite
Aditados e Consolidados"), que serão o certificado de constituição e o estatuto social da Zanite a
partir do Fechamento, até serem aditados conforme ali previsto e de acordo com a DGCL.
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Cláusula 2.5.
Conselheiros e Dirigentes. Os membros do conselho
de administração e os diretores da Companhia imediatamente antes da Data de Fechamento
permanecerão como membros do conselho de administração e diretores, respectivamente, da
Companhia a partir da Data de Fechamento, e ocuparão o cargo de acordo com os Documentos
Organizacionais da Companhia.
(b)
As Partes adotarão todas as ações necessárias para garantir que, a partir do
Fechamento, as Pessoas identificadas como conselheiros e diretores iniciais Pós-Fechamento da
Zanite de acordo com as disposições da CláusulaErro! Fonte de referência não encontrada.
sejam os conselheiros e diretores (e, no caso desses diretores, ocupando os cargos conforme
previstos na Erro! Fonte de referência não encontrada. da Carta de Divulgação da Companhia),
respectivamente, da Zanite, e ocuparão o cargo em conformidade com os Documentos
Organizacionais da Zanite Aditados e Consolidados.
Cláusula 2.6.
Tratamento Fiscal.As Partes, pelo presente
instrumento, concordam e reconhecem que, para fins de imposto de renda federal dos Estados
Unidos, (a) a transferência das Unidades da Companhia ao EAH destina-se a ser integrada à Venda
de Ações Preferenciais e, dessa forma, a transferência das Unidades da Companhia ao EAH
destina-se a ser tratada como uma alienação tributável descrita no Artigo 1001 do Código (o
"Tratamento Fiscal Pretendido"). Cada Parte, na medida em que essa Parte seja obrigada de acordo
com a Lei aplicável, apresentará todas as Declarações de Imposto de Renda federais e estaduais
dos Estados Unidos aplicáveis de forma consistente com o Tratamento Fiscal Pretendido, a menos
que de outra forma exigido em conformidade com uma determinação na acepção do Artigo 1313(a)
do Código (ou disposições análogas da lei estadual). A partir da data do presente Contrato, cada
Parte envidará os melhores esforços para fazer com que a transferência das Unidades da
Companhia ao EAH se qualifique para o Tratamento Fiscal Pretendido e, voluntariamente, não
adotará qualquer medida, nem providenciará que seja adotada qualquer medida, não deixará de
adotar qualquer medida nem providenciará que deixe de ser adotada qualquer medida (em cada
caso, exceto qualquer outra medida prevista ou proibida pelo presente Contrato), ação ou omissão
estas que possam afetar adversamente o Tratamento Fiscal Pretendido. A Embraer e o eah darão à
Zanite uma oportunidade de revisar a documentação relacionada à Venda de Ações Preferenciais
e considerarão razoavelmente quaisquer comentários fornecidos pela Zanite sobre essa
documentação. Após o Fechamento, cada Parte envidará os melhores esforços para fazer com que
a transferência das Unidades da Companhia ao EAH se qualifique para o Tratamento Fiscal
Pretendido e, voluntariamente, não adotará qualquer medida, nem providenciará que seja adotada
qualquer medida, não deixará de adotar qualquer medida nem providenciará que deixe de ser
adotada qualquer medida (em cada caso, exceto qualquer outra medida prevista ou proibida pelo
presente Contrato), ação ou omissão estas que possam afetar adversamente o Tratamento Fiscal
Pretendido.
Cláusula 2.7.
Retenção.Não obstante qualquer outra disposição do
presente Contrato, a Zanite, a Embraer, o EAH, a Companhia e suas respectivas Afiliadas ou outras
Pessoas que efetuarem pagamentos em seu nome terão direito de deduzir e reter qualquer
remuneração a pagar em valor monetário ou de outra forma em conformidade com o presente
Contrato os Impostos que forem obrigados a serem deduzidos e retidos desses valores de acordo
com o Código ou qualquer outra Lei aplicável (conforme seja razoavelmente determinado pela
Zanite, Embraer, EAH, Companhia ou suas respectivas Afiliadas ou outras Pessoas que efetuarem
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pagamentos em seu nome, conforme aplicável). Não obstante o precedente, as Partes
comprometem-se que, de acordo com a Lei aplicável atualmente em vigor na data do presente
Contrato, se o EAH fornecer um Formulário W-9 da IRS devidamente preenchido, nenhum valor
será retido de qualquer remuneração a pagar em valor monetário ou de outra forma de acordo com
o presente Contrato ao EAH e nenhum valor será retido, a menos que seja exigido de outra forma,
de acordo com uma alteração na Lei aplicável após a data do presente Contrato. Na medida em
que quaisquer valores sejam então deduzidos ou retidos, os valores deduzidos e retidos serão (i)
enviados em tempo hábil à Autoridade Governamental apropriada e (ii) tratados para todos os fins
do presente Contrato como tendo sido pagos à Pessoa em relação a qual a dedução ou retenção foi
feita. As Partes cooperarão de boa-fé para eliminar ou reduzir qualquer dedução ou retenção
(inclusive por meio da solicitação e fornecimento de quaisquer declarações, formulários ou outros
documentos para reduzir ou eliminar qualquer dedução ou retenção), conforme seja razoavelmente
solicitado pela Parte relevante.
ARTIGO III
DECLARAÇÕES E GARANTIAS DA EMBRAER
Exceto conforme previsto na carta de divulgação entregue à Zanite pela Embraer na data
do presente Contrato (a "Carta de Divulgação da Companhia") (cuja cláusula, sujeita à Cláusula
Erro! Fonte de referência não encontrada., qualifica as declarações com números e letras
correspondentes neste Artigo Erro! Fonte de referência não encontrada.), a Embraer, o EAH e
a Companhia, individualmente, declaram e garantem à Zanite o seguinte:
Cláusula 3.1.
Constituição.Cada uma da Embraer, do EAH e
Companhia foi devidamente constituída, incorporada ou organizada e é validamente existente de
acordo com as Leis de sua jurisdição de constituição, incorporação ou organização. Cada uma da
Embraer, EAH e Companhia tem o poder necessário de sociedade, sociedade de responsabilidade
limitada ou sociedade anônima, conforme aplicável, e autoridade para deter, alugar ou operar todas
as suas propriedades e ativos e realizar seus negócios como estão no momento sendo conduzidos
e propostos a serem conduzidos imediatamente após a Reestruturação Pré-Fechamento. A
Embraer disponibilizou à Zanite cópias verdadeiras, corretas e completas dos Documentos
Organizacionais de cada uma da Embraer, da EAH e Companhia, conforme aditados e em vigor
na data do presente Contrato. Cada uma da Embraer, da EAH e Companhia está devidamente
licenciada ou qualificada e em situação regular em cada jurisdição na qual seu domínio da
propriedade (inclusive os Ativos Transferidos aplicáveis após a Reestruturação Pré-Fechamento)
ou a característica de suas atividades (inclusive as atividades relacionadas ao Negócio UAM) a
torne licenciada ou qualificada ou em situação regular, conforme aplicável, exceto quando a falta
do licenciamento, qualificação e situação regular não seja ou razoavelmente não seja suscetível de
ser, individualmente ou em conjunto, relevante para o Negócio UAM, como um todo, ou para a
Companhia e suas Subsidiárias, como um todo.
Cláusula 3.2.
Subsidiárias.A Companhia não tem nenhuma
Subsidiária exceto a Subsidiária Brasileira. A Subsidiária Brasileira foi devidamente constituída,
incorporada ou organizada e é validamente existente de acordo com as Leis de sua jurisdição de
constituição, incorporação ou organização. A Subsidiária Brasileira tem o poder necessário de
sociedade de responsabilidade limitada e autoridade para deter, alugar ou operar todas as suas
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propriedades e ativos e realizar seus negócios como estão no momento sendo conduzidos e
propostos a serem conduzidos imediatamente após a Reestruturação Pré-Fechamento. As cópias
verdadeiras, corretas e completas dos Documentos Organizacionais da Subsidiária Brasileira,
conforme aditados e em vigor na data do presente Contrato foram previamente disponibilizadas à
Zanite por ou em nome da Companhia. A Subsidiária Brasileira está devidamente licenciada ou
qualificada e em situação regular como sociedade estrangeira ou provincial (ou outra entidade, se
aplicável) em cada jurisdição na qual seu domínio da propriedade (incluindo os Ativos
Transferidos aplicáveis após a Reestruturação Pré-Fechamento) ou a característica de suas
atividades (incluindo as atividades relacionadas ao Negócio UAM) a torne licenciada ou
qualificada ou em situação regular, conforme aplicável, exceto quando a falta do licenciamento,
qualificação e situação regular não seja ou razoavelmente não seja suscetível de ser relevante para
o Negócio UAM, considerado como um todo, ou para a Companhia e suas Subsidiárias, como um
todo.
Cláusula 3.3.
Devida Autorização.Cada uma daEmbraer, EAH,
Companhia e Subsidiária Brasileira tem todo o poder e autoridade necessários de sociedade ou
sociedade de responsabilidade limitada, conforme aplicável, para celebrar e entregar o presente
Contrato e os Contratos Acessórios dos quais seja uma parte e (sujeita às aprovações descritas na
Cláusula 3.5) para consumar as Transações e celebrar todas as suas obrigações aqui e ali previstas
(incluindo a Reestruturação Pré-Fechamento). A celebração e a entrega do presente Contrato e
dos Contratos Acessórios dos quais a Embraer, EAH, a Companhia ou a Subsidiária Brasileira
seja uma parte e a consumação ou o cumprimento das Transações foram devida e validamente
autorizados e aprovados por cada um do Conselho de Administração ou Conselho de
Administradores, conforme aplicável, da Embraer, EAH, da Companhia e da Subsidiária Brasileira,
conforme aplicável, e nenhum outro processo de companhia, sociedade ou sociedade de
responsabilidade limitada por parte da Embraer, EAH, da Companhia ou da Subsidiária Brasileira
é necessário para autorizar o presente Contrato, os Contratos Acessórios dos quais a Embraer,
EAH, a Companhia e a Subsidiária Brasileira fazem parte ou as Transações. O presente Contrato
foi, e até o Fechamento, os Contratos Acessórios dos quais a Embraer, EAH, a Companhia ou a
Subsidiária Brasileira seja uma parte serão devida e validamente celebrados e entregues pela
Embraer, EAH, pela Sociedade ou pelas Subsidiária Brasileira, conforme aplicável (assumindo
que o presente Contrato e os Contratos Acessórios são ou serão após a celebração, conforme
aplicável, devidamente autorizados, celebrados e entregues pelas outras partes), e o presente
Contrato constitui e, até o Fechamento, os Contratos Acessórios dos quais a Embraer, o EAH, a
Companhia ou a Subsidiária Brasileira seja uma parte constituirá, uma obrigação legal, válida e
vinculante da Embraer, do EAH, da Companhia ou da Subsidiária Brasileira, conforme aplicável,
exequível contra a Embraer, o EAH, a Companhia ou a Subsidiária Brasileira, conforme aplicável,
em conformidade com seus termos, sujeito às Leis aplicáveis semelhantes de falência, insolvência,
transmissão fraudulenta, recuperação e moratória que afetaram os direitos dos credores em geral e
sujeito, quanto à exequibilidade, aos princípios gerais de equidade.
(a)
Até a data do presente Contrato, o Conselho de Administradores ou o
Conselho de Administração, conforme aplicável, de cada uma da Embraer, do EAH, da Companhia
e da Subsidiária Brasileira adotaram devidamente as deliberações (i) determinando que o presente
Contrato e os Contratos Acessórios dos quais a Embraer, o EAH, a Companhia e a Subsidiária
Brasileira, conforme aplicável, sejam uma parte e as Transações são convenientes e justas e, nos
melhores interesses da Embraer, do EAH, da Companhia e da Subsidiária Brasileira, conforme
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aplicável, e seus respectivos titulares de participações, conforme aplicável, e (ii) autorizando e
aprovando a celebração, a entrega e o cumprimento pela Embraer, pelo EAH, Companhia e
Subsidiária Brasileira, conforme aplicável, do presente Contrato e dos Contratos Acessórios dos
quais a Embraer, o EAH, Companhia e Subsidiária Brasileira, conforme aplicável, sejam uma parte
e das Transações. Nenhuma outra ação corporativa ou societária é exigida por parte de cada uma
da Embraer, do EAH, Companhia ou Subsidiária Brasileira ou qualquer de seus respectivos
titulares de participações, para celebrar o presente Contrato ou os Contratos Acessórios ou para
aprovar as Transações.
Cláusula 3.4.
Ausência de Conflito.Sujeitos ao recebimento dos
consentimentos, aprovações, autorizações e outros requisitos previstos na Cláusula 3.5, a
celebração e a entrega por cada uma da Embraer, do EAH ou Companhia do presente Contrato e
a celebração e a entrega por cada uma da Embraer, do EAH, Companhia ou Subsidiária Brasileira,
conforme aplicável, dos Contratos Acessórios dos quais Embraer, o EAH, Companhia ou
Subsidiária Brasileira, conforme aplicável, sejam uma parte e a consumação ou cumprimento das
Transações não (a) violam ou entram em conflito nem violarão ou entrarão em conflito com
qualquer disposição ou resultam nem resultarão na violação ou inadimplemento de acordo com os
Documentos Organizacionais da Embraer, do EAH, Companhia ou Subsidiária Brasileira,
conforme aplicável, (b) violam ou entram em conflito nem violarão ou entrarão em conflito com
qualquer disposição ou resultam nem resultarão na violação ou inadimplemento de acordo com
qualquer Lei aplicável ou Ordem Governamental aplicável à Embraer, do EAH, Companhia ou
Subsidiária Brasileira, conforme aplicável, (c) violam ou entram em conflito nem violarão ou
entrarão em conflito com qualquer disposição ou resultam nem resultarão na violação, perda de
qualquer direito ou benefício, ou providenciam ou providenciarão a antecipação de vencimento ou
constituem nem constituirão (com ou sem a notificação devida ou decurso de tempo ou ambos)
um inadimplemento (nem dão ou darão origem a qualquer direito de rescisão, cancelamento ou
antecipação de vencimento) de acordo com qualquer Contrato do tipo descrito na Cláusula 3.11(a) ,
nem rescindem ou resultam na rescisão nem rescindirão nem resultarão na rescisão de qualquer
Contrato precedente ou (d) resultam nem resultarão na criação de qualquer Ônus (exceto quaisquer
Ônus Permitidos) sobre qualquer uma das propriedades ou ativos da Companhia ou de qualquer
das Subsidiárias da Companhia (incluindo os Ativos Transferidos), exceto, no caso de cada uma
das cláusulas (b) a (d), na medida em que a ocorrência do precedente não tenha um Efeito Material
Adverso UAM.
Cláusula 3.5.
Autoridades Governamentais; ConsentimentosCom
exceção (i) dos requisitos aplicáveis da Lei HSR, (ii) de quaisquer consentimentos, aprovações,
autorizações, designações, declarações, renúncias ou arquivamentos, cuja ausência não seja ou
razoavelmente não seja suscetível de ser relevante para o Negócio UAM, como um todo, ou para
a Companhia e suas Subsidiárias, como um todo, (iii) dos requisitos aplicáveis para as Leis de
valores mobiliários ou (iv) conforme possa ser necessário em decorrência de quaisquer fatos ou
circunstâncias relacionados exclusivamente à Zanite, e assumindo a verdade e a integralidade das
declarações e garantias da Zanite contidas no presente Contrato, nenhum consentimento, renúncia,
aprovação ou autorização ou designação, declaração ou arquivamento ou notificação a qualquer
Autoridade Governamental é necessário por parte da Embraer, do EAH, da Companhia ou da
Subsidiária Brasileira em relação à celebração ou entrega da Embraer, do EAH, da Companhia ou
da Subsidiária Brasileira, conforme aplicável, do presente Contrato e dos Contratos Acessórios
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dos quais sejam parte ou à consumação ou cumprimento pela Embraer, do EAH, Companhia ou
Subsidiária Brasileira das Transações.
Cláusula 3.6.
Capitalização da Companhia.Na data do presente
Contrato, as participações autorizadas da sociedade de responsabilidade limitada da Companhia
consistem de um número ilimitado de Unidades da Companhia, das quais 1.100 são emitidas e em
circulação e pertencentes à EAH como única proprietária legítima e de registro e não há nenhuma
outra participação de sociedade de responsabilidade limitada ou participação societária da
Companhia que estejam emitidas e em circulação. Imediatamente antes da consumação da Troca
de Ativos, as participações autorizadas de sociedade de responsabilidade limitada da Companhia
consistem de um número ilimitado de ações das Unidades da Companhia, das quais 1.100
Unidades da Companhia (sendo as Unidades da Companhia Transferidas) serão emitidas e em
circulação e haverá nenhuma outra participação de sociedade de responsabilidade limitada ou
participação societária da Companhia que estejam emitidas e em circulação. Imediatamente antes
da Troca de Ativos, o EAH deverá permanecer o único proprietário legítimo e de registro das
Unidades da Companhia Transferidas e não haverá nenhuma outra participação de sociedade de
responsabilidade limitada ou participação societária da Companhia que estejam emitidas e em
circulação. Imediatamente após a Troca de Ativos, a Zanite será a única proprietária legítima e de
registro das Unidades da Companhia Transferidas e não haverá nenhuma outra participação de
sociedade de responsabilidade limitada ou participação societária da Companhia que estejam
emitidas e em circulação. Todas as Unidades da Companhia emitidas e em circulação (i) foram
devidamente autorizadas e validamente emitidas; (ii) foram oferecidas, vendidas e emitidas em
conformidade, sob todos os aspectos relevantes, com os Documentos Organizacionais da
Companhia e da Lei aplicável; e (iii)são livres e desembaraçadas de quaisquer Ônus (com exceção
de estarem sujeitas às restrições de transferência de acordo com quaisquer Leis aplicáveis
relacionadas a valores mobiliários ou de acordo com os Documentos Organizacionais da
Companhia).
(b)
Todas as participações de sociedade de responsabilidade limitada emitidas
e em circulação da Subsidiária Brasileira pertencem diretamente à Companhia.
(c)
Exceto em conformidade com o presente Contrato ou o Contrato de
Contribuição, a Companhia e a Subsidiária Brasileira não concederam quaisquer subscrições
pendentes, opções, direito de valorização das ações, bônus de subscrição, direitos ou outros valores
mobiliários (incluindo títulos de dívida) conversíveis ou intercambiáveis ou exercíveis por
Unidades da Companhia ou participações de sociedade de responsabilidade limitada da Subsidiária
Brasileira, quaisquer outros compromissos, chamadas, direitos de conversão, direitos de câmbio
ou privilégio (preferencial, contratual ou por matéria de direito), planos ou outros acordos de
qualquer caráter que estabeleçam a emissão de participações societárias adicionais, a venda de
participações societárias ou para a recompra ou resgate de participações societárias da Companhia
ou da Subsidiária Brasileira ou cujo valor seja determinado por referência às Unidades da
Companhia ou às demais participações societárias da Companhia ou da Subsidiária Brasileira, e
não há nenhum voting trusts, procuradores ou acordos de qualquer tipo que possa obrigar a
Companhia ou a Subsidiária Brasileira a emitir, comprar, registrar para venda, resgatar ou de outra
forma adquirir quaisquer Unidades da Companhia ou outras participações societárias da
Companhia ou da Subsidiária Brasileira.
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Cláusula 3.7.
Demonstrações Financeiras.As Demonstrações
Financeiras UAM (i) foram preparadas dos livros e registros da Embraer, (ii) apresentam de forma
justa, sob todos os aspectos relevantes, o estado e a posição financeira do Negócio UAM nas
respectivas datas e os resultados das operações e fluxos de caixa para os períodos então encerrados,
em cada caso, após a entrada em vigor da Reestruturação Pré-Fechamento como se tivessem sido
concluídas nas respectivas datas (sujeito, no caso de quaisquer demonstrações financeiras atuais e
pelo período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, aos ajustamentos normais de fim
de ano e à ausência de notas de rodapé ou à inclusão de notas de rodapé limitadas), e (iii) foram
preparadas em conformidade com o GAAP aplicado de forma consistente durante os períodos
envolvidos (exceto conforme possa ser indicado ali ou nas respectivas notas e, no caso de quaisquer
demonstrações financeiras atuais e pelo período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021,
a ausência de notas de rodapé ou a inclusão de notas de rodapé limitadas). As cópias verdadeiras,
corretas e completas das Demonstrações Financeiras UAM estão previstas na Cláusula Erro!
Fonte de referência não encontrada. da Carta de Divulgação da Sociedade.
(b)
A Demonstração Financeira PCAOB, quando entregue de acordo com a
Cláusula 6.3, deverá (i) ter sido preparada com base nos livros e registros da Embraer e ser
completamente precisa, (ii) apresentar adequadamente, em todos os aspectos materiais, a posição
financeira consolidada, resultados de operações e fluxos de caixa do Negócio UAM nas datas e
períodos indicados, o estado e a posição financeira do Negócio UAM nas respectivas datas ali
constantes e o resultado de operações dos períodos então findos, em cada caso, após dar efeito à
Reestruturação Pre-Closing como se tivesse sido completada nas datas ali constantes (sujeita a, no
caso de informações financeiras não auditadas, ajustes de fim de exercício regulares e a ausência
de notas de rodapé ou a inclusão de notas de rodapé limitadas), (iii) terem sido preparadas em
conformidade com o GAAP aplicado em uma base consistente durante os períodos indicados
(exceto, em caso de informações financeiras auditadas, como pode ser ali indicado e, em caso de
qualquer informação financeira não auditada, a ausência de notas de rodapé ou de inclusão de notas
de rodapé limitadas) e (iv) exclusivamente no caso de qualquer informação financeira auditada,
tenha sido auditada de acordo com os padrões de auditoria da PCAOB aplicáveis às informações
financeiras carve-out.
(c)
As Demonstrações Financeiras UAM são qualificadas pelo fato de que o
Negócio UAM não operou como uma entidade separada "autônoma" dentro da Embraer. Como
resultado, o Negócio UAM recebeu determinados encargos e créditos alocados como discutidos
mais totalmente nas notas que acompanham as Demonstrações Financeiras UAM. Esses encargos
e créditos não refletem necessariamente os valores que teriam resultado de transações com bases
puramente comerciais ou nos quais o Negócio UAM incorreria de forma autônoma.
(d)
A Embraer, a Companhia e a Subsidiária Brasileira não identificaram nem
estavam cientes (e para o Conhecimento da Embraer, nenhum de seus funcionários ou auditores
independentes identificou nem estava ciente) (i) de qualquer deficiência significativa ou ponto
fraco relevante no sistema de controles contábeis internos utilizados pela Companhia ou pela
Subsidiária Brasileira ou, exclusivamente, na medida do relevante para o preparo das
Demonstrações Financeiras UAM, Embraer, (ii) de qualquer fraude, relevante ou não, que envolva
a Companhia ou a Subsidiária Brasileira ou qualquer de sua administração ou outros funcionários
que tenham função no preparo das demonstrações financeiras ou nos controles contábeis internos
utilizados pela Companhia, ou pela Subsidiária Brasileira ou, exclusivamente, na medida do
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relevante para o preparo das Demonstrações Financeiras UAM, Embraer ou qualquer de sua
administração ou outros funcionários que tenham função no preparo das Demonstrações
Financeiras UAM, ou (iii) qualquer reclamação ou alegação sobre qualquer um dos anteriores.
Cláusula 3.8.
Inexistência de Responsabilidades Não Reveladas..O
Negócio UAM, a Companhia e a Subsidiária Brasileira não têm qualquer responsabilidade,
obrigação, reclamação ou sentença, exceto as responsabilidades, obrigações, reclamações ou
sentenças (a) refletidas ou reservadas nas Demonstrações Financeiras UAM ou divulgadas nas
respectivas notas, (b) que tenham surgido no curso normal dos negócios desde a data do balanço
patrimonial mais recente incluído nas Demonstrações Financeiras UAM, (c) incorridas em relação
à negociação, preparo ou celebração do presente Contrato ou de quaisquer Contratos Acessórios
ou à consumação das Transações, (d) que sejam dispensadas ou pagas antes ou no Fechamento ou
(e) que não sejam suscetíveis de ser, individualmente ou em conjunto, relevantes para o Negócio
UAM, como um todo, ou para a Companhia e suas Subsidiárias, como um todo.
Cláusula 3.9.
Litígios e Processos(a) Não há nenhuma ação
judicial, ação, inquérito, investigação, processo, sentença, reclamação, procedimento ou qualquer
outra Ação, em andamento ou, para o Conhecimento da Embraer, anunciada (incluindo quaisquer
investigações ou inquéritos instaurados, em andamento ou anunciados por qualquer Autoridade
Governamental), ou outros processos segundo a lei ou em equidade (coletivamente, "Processos
Judiciais" contra a Companhia, a Subsidiária Brasileira ou os Ativos Transferidos ou,
exclusivamente, na medida em que principalmente envolvam ou de forma relevante e adversa
afetem o Negócio UAM ou os Ativos Transferidos, a Embraer ou uma de suas Subsidiárias ou,
para o Conhecimento da Embraer, qualquer dos conselheiros, administradores, diretores ou
funcionários da Companhia ou da Subsidiária Brasileira (em cada caso, na qualidade como tal); e
(b) não há nenhuma Ordem Governamental em andamento imposta sobre os Ativos Transferidos,
a Companhia ou a Subsidiária Brasileira ou exclusivamente, na medida em que, principalmente
envolva ou de forma relevante e adversa afete o Negócio UAM ou os Ativos Transferidos, a
Embraer ou uma de suas Subsidiárias, e quaisquer propriedades ou ativos da Companhia, da
Subsidiária Brasileira ou os Ativos Transferidos, não estão vinculados ou sujeitos a qualquer
Ordem Governamental, exceto, no caso de cada uma das cláusulas (a) e (b), por não terem um
Efeito Material Adverso UAM. Para não haver dúvidas, as referências na sentença imediatamente
anterior a Processos Judiciais contra ou Ordens Governamentais impostas à Embraer ou a uma de
suas Subsidiárias incluirão os Processos Judiciais contra ou Ordens Governamentais impostas ao
Negócio UAM na medida em que os Processos Judiciais ou Ordens Governamentais
principalmente envolvam ou de forma relevante e adversa afetem o Negócio UAM.
Cláusula 3.10.
Conformidade Legal. (A) A Companhia e a
Subsidiária Brasileira não estão nem estiveram em violação de quaisquer Leis, exceto quando essa
violação não seja relevante para a Companhia e a Subsidiária Brasileira, como um todo, e (B)
exclusivamente na medida em que envolva ou de forma relevante e adversa afete o Negócio UAM
ou os Ativos Transferidos, a Embraer e qualquer de suas outras Subsidiárias não estão, ou nos
últimos 3 (três) anos não estavam em violação de quaisquer Leis aplicáveis ao Negócio UAM ou
aos Ativos Transferidos, exceto quando essa violação não tenha um Efeito Material Adverso UAM.
(b)
A Embraer ou uma de suas Subsidiárias (em cada caso, exclusivamente na
medida em que envolva ou de forma relevante e adversa afete o Negócio UAM ou os Ativos
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Transferidos) detêm todas as Licenças necessárias de acordo com as Leis aplicáveis para a
condução do Negócio UAM como é atualmente conduzido e têm, alugam ou operam os ativos ou
propriedades do Negócio UAM (incluindo os Ativos Transferidos) (Licenças estas que são válidas
e em plena força e vigor) e estão, e nos últimos 3 (três) anos estiveram em conformidade com os
termos dessas Licenças, exceto quando não tenham um Efeito Material Adverso UAM. A
Companhia e a Subsidiária Brasileira detêm todas as Licenças necessárias de acordo com as Leis
aplicáveis para a condução de seus respectivos negócios como são atualmente conduzidos (que,
para não haver dúvidas, não inclui o Negócio UAM e que, em vez disso, é abordado pela sentença
seguinte) e têm, alugam ou operam seus respectivos ativos ou propriedades (que, para não haver
dúvidas, não incluem os Ativos Transferidos e que, em vez disso, é abordado pela sentença
seguinte) em cada caso, Licenças estas que são válidas e em plena força e vigor) e estão, e desde
a respectiva incorporação, organização ou constituição estiveram, em conformidade com os termos
dessas Licenças, exceto quando não tenha um Efeito Material Adverso UAM. Imediatamente após
a Reestruturação Pré-Fechamento e no Fechamento, a Companhia ou uma de suas Subsidiárias
deterão todas as Licenças necessárias de acordo com as Leis aplicáveis para a condução do
Negócio UAM e têm, alugam ou operam os Ativos Transferidos (Licenças estas que serão válidas
e estarão em plena força e vigor na Reestruturação Pré-Fechamento e no Fechamento).
(c)
Nos últimos 3 (três) anos, a Embraer ou qualquer de suas Subsidiárias (em
cada caso, exclusivamente na medida em que envolva ou de forma relevante e adversa afete o
Negócio UAM ou os Ativos Transferidos) ou para o Conhecimento da Embraer, de qualquer dos
diretores, conselheiros ou funcionários que agirem nessa qualidade não receberam qualquer
notificação por escrito nem foram acusados de violação de quaisquer Leis que tenham um Efeito
Material Adverso UAM. A Companhia ou qualquer de suas Subsidiárias ou qualquer dos diretores,
conselheiros ou funcionários que agirem nessa qualidade não receberam qualquer notificação por
escrito nem foram acusados de violação de quaisquer Leis que tenham um Efeito Material Adverso
UAM.
(d)
A Embraer ou qualquer de suas Subsidiárias exclusivamente na medida em
que envolva ou de forma relevante e adversa afete o Negócio UAM ou os Ativos Transferidos não
receberam qualquer decisão adversa ou recusa das Administrações de Aviação ou de qualquer
outra autoridade nacional de aviação que seja ou razoavelmente não seja suscetível de ser relevante
para o Negócio UAM, como um todo, ou para a Companhia e suas Subsidiárias, como um todo.
(e)
A Embraer mantém para si e suas Subsidiárias (em cada caso,
exclusivamente na medida em que envolva ou de forma relevante e adversa afete o Negócio UAM
ou os Ativos Transferidos) os controles internos razoavelmente projetados para assegurar o
cumprimento razoável das Leis aplicáveis.
Cláusula 3.11.
Contratos; Ausência de Inadimplementos.A
Cláusula 3.11(a) da Carta de Divulgação da Companhia contém uma lista verdadeira, completa e
correta, na data do presente Contrato, de (i) cada Contrato que será um Ativo Transferido ou (ii)
cada Contrato do qual a Companhia ou a Subsidiária Brasileira seja uma parte ou esteja vinculada
na presente data ou será uma parte ou estará vinculada após a consumação da Reestruturação PréFechamento, exceto qualquer Plano de Benefícios UAM, no caso da cláusula (i) e (ii) que seja ou
que seja razoavelmente suscetível de ser relevante para o Negócio UAM, como um todo, ou para
a Companhia e suas Subsidiárias, como um todo. As cópias verdadeiras, corretas e completas dos
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Contratos listados na Cláusula3.11(a) da Carta de Divulgação da Companhia foram anteriormente
entregues ou disponibilizados para a Zanite ou seus agentes ou representantes, juntamente com
todos os respectivos aditamentos.
(b)
Com exceção de qualquer Contrato que rescinda após a expiração do prazo
declarado antes da Data de Fechamento, todos os Contratos listados de acordo com a
Cláusula3.11(a) na Carta de Divulgação da Companhia (i)estão em plena força e vigor e
(ii) representam (ou representarão após a consumação da Reestruturação Pré-Fechamento) as
obrigações legais, válidas e vinculantes da Companhia ou da Subsidiária Brasileira e, para o
Conhecimento da Embraer, representam as obrigações legais, válidas e vinculantes das respectivas
contrapartes. Exceto, em cada caso, quando a ocorrência dessa violação ou inadimplemento ou
descumprimento não tiver um Efeito Adverso Material UAM, (x) a Embraer ou uma de suas
Subsidiárias, conforme aplicável, (em cada caso, exceto em relação à Companhia e às suas
Subsidiárias, exclusivamente na medida em que envolva ou de forma relevante e adversa afete o
Negócio UAM ou os Ativos Transferidos) cumpriu, sob todos os aspectos, todas as respectivas
obrigações necessárias a serem cumpridas por ela de acordo com os Contratos listados em
conformidade com a Cláusula 3.11(a), e a Embraer ou qualquer de suas Subsidiárias (em cada caso,
em relação à Companhia e às suas Subsidiárias, exclusivamente na medida em que envolva ou de
forma relevante e adversa afete o Negócio UAM ou os Ativos Transferidos) e, para o
Conhecimento da Embraer, qualquer outra respectiva parte não estão em violação ou
inadimplemento de acordo com qualquer referido Contrato, (y) na presente data ou nos 24 (vinte
e quatro) meses anteriores à presente data, a Embraer ou suas Subsidiárias (em cada caso, exceto
em relação à Companhia e às suas Subsidiárias, exclusivamente na medida em que envolva ou de
forma relevante e adversa afete o Negócio UAM ou os Ativos Transferidos) não receberam
qualquer reivindicação por escrito ou notificação por escrito de rescisão, violação ou
inadimplemento de acordo com qualquer referido Contrato, e (z) para o Conhecimento da Embraer,
não ocorreu nenhum evento que, individual ou juntamente com outros eventos, seria
razoavelmente esperado que resultasse em uma violação ou inadimplemento de acordo com
qualquer referido Contrato pela Embraer ou uma de suas Subsidiárias (em cada caso, exceto em
relação à Companhia e às suas Subsidiárias, exclusivamente na medida em que envolva ou de
forma relevante e adversa afete o Negócio UAM ou os Ativos Transferidos) ou, para o
Conhecimento da Embraer, qualquer outra parte (em cada caso, com ou sem notificação ou decurso
de tempo ou ambos).
Cláusula 3.12.
Planos de Benefícios UAM.A Cláusula3.12(a) da
Carta de Divulgação da Companhia prevê uma lista completa, na presente data, de cada Plano de
Benefícios UAM relevante e cada Plano de Benefícios UAM Transferidora relevante, e, em relação
a cada Plano de Benefícios UAM ou Plano de Benefícios UAM Transferidora que seja um Plano
de Benefícios de Fora dos EUA especifica, secundariamente, a jurisdição aplicável a qual esse
Plano de Benefícios do UAM pertence. Com relação a cada Plano de Benefícios UAM relevante,
a Embraer disponibilizou para a Zanite, na medida em que seja aplicável, as cópias verdadeiras,
completas e corretas do (A) Plano de Benefícios do UAM, incluindo quaisquer respectivos
aditamentos, e todos os documentos de trust relacionados, contratos de seguro ou outros veículos
de financiamento (ou, se não escrito um resumo por escrito de seus termos relevantes) e (B) a
descrição mais recente do plano de resumo, incluindo qualquer resumo das modificações
relevantes. Com relação a cada Plano de Benefícios UAM Transferidora relevante, a Embraer
disponibilizou para a Zanite, na medida em que seja aplicável, as cópias verdadeiras, completas e
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corretas do (i) da determinação ou carta de parecer mais recente da IRS, (ii) os dois relatórios
anuais mais recentes (Formulário 5500 ou série 990 e todos os anexos e demonstrações financeiras
apensas) e (iii) qualquer correspondência relevante não rotineira com qualquer Autoridade
Governamental relevante a qualquer Plano de Benefício UAM Transferidora durante os últimos 3
(três) anos.
(b)
Exceto quando não resultar, individualmente ou em conjunto,, em
responsabilidade relevante perante a Companhia e suas Subsidiárias, como um todo, ou o Negócio
UAM, como um todo, (i) cada Plano de Benefícios UAM foi operado e administrado em
conformidade com seus termos e todas as Leis aplicáveis, incluindo ERISA e o Código, e (ii) todas
as contribuições obrigadas a serem feitas em relação a qualquer Plano de Benefícios UAM foram
feitas e todas as obrigações em relação de cada Plano de Benefício UAM foram acumuladas ou
pagas na íntegra quando e conforme exigido que sejam pagas em conformidade com os termos de
qualquer Plano de Benefícios UAM. Cada Plano de Benefícios UAM que se destine a ser
qualificado na acepção do Artigo 401(a) do Código recebeu uma carta de determinação ou parecer
favorável da IRS quanto a sua qualificação ou pode valer-se de uma carta de parecer para um plano
protótipo e, para o Conhecimento da Embraer, nenhum fato ou evento ocorreu que razoavelmente
seria esperado que afetasse adversamente o status qualificado de qualquer referido Plano de
Benefícios UAM.
(c)
Todos os Planos de Benefícios UAM que forem Planos de Benefícios fora
dos EUA cumprirão, sob todos os aspectos relevantes, todas as Leis aplicáveis e todos esses planos
que se destinarem a ser financiados e/ou contabilmente reservados são financiados e/ou
contabilmente reservados, conforme apropriado, com base em suposições atuariais razoáveis. Na
presente data, não há nenhum litígio relevante em andamento ou, para o Conhecimento da Embraer,
anunciado relacionado a qualquer Plano de Benefícios fora dos EUA.
(d)
(i) Nenhum Plano de Benefícios UAM é plano de pensão multiempregador
(conforme definido no Artigo 3(37) da ERISA) (um "Plano Multiempregador ") ou outro plano de
pensão que esteja sujeito ao Título IV da ERISA ("Plano do Título IV "), (ii) a Companhia e
qualquer de suas Afiliadas da ERISA não patrocinaram nem contribuíram, foram obrigadas a
contribuir, nem tiveram qualquer responsabilidade real ou contingente de acordo com (A) um
Plano Multiempregador, (B) Plano do Título IV, (C) um "plano de assistência pública financiado"
na acepção do Artigo 419 do Código, (D) um "plano empregador múltiplo" conforme definido no
Artigo 413(c) do Código, ou (E) um "acordo de assistência pública de empregador múltiplo" na
acepção do Artigo 3(40) da ERISA, em cada caso, a qualquer momento dentro dos 6 (seis) anos
anteriores, e (iii) a Companhia e qualquer das Afiliada da ERISA não incorreram em qualquer
passivo de retirada de acordo com o Artigo 4201 da ERISA que não tenha sido totalmente quitado.
(e)
Em relação a cada Plano de Benefícios UAM, não há nenhuma ação,
processo ou reivindicação (exceto pedidos rotineiros de benefícios no curso normal) em
andamento ou, para o Conhecimento da Embraer, anunciado e, para o Conhecimento da Embraer,
em cada caso, exceto quando não sejam razoavelmente suscetíveis de resultar, individualmente ou
em conjunto, em responsabilidade relevante perante o Negócio UAM, como um todo, ou a
Companhia e suas Subsidiárias, como um todo.
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(f)
Nenhum Plano de Benefícios UAM oferece benefícios médicos, cirúrgicos,
de hospitalização, óbito ou benefícios semelhantes (segurados ou não segurados) ou para os
Funcionários do Negócio UAM ou ex-funcionários do Negócio UAM por períodos que
ultrapassarem sua aposentadoria ou outra rescisão de serviço, exceto (i) a cobertura obrigada pela
Lei aplicável ou (ii) os benefícios cujo custo total seja custeado pelo funcionário atual ou anterior
(ou seu beneficiário).
(g)
A celebração e a entrega do presente Contrato ou qualquer Contrato
Acessório, acionista ou outra aprovação do presente Contrato e a consumação das Transações não
poderiam, individualmente ou em conjunto com outro evento (com a rescisão posterior à
consumação das Transações), (i) dar direito a qualquer Funcionário do Negócio UAM a qualquer
pagamento de indenização por demissão ou qualquer outra remuneração ou benefício a pagar ou a
ser fornecido pela Companhia (exceto os pagamentos de rescisão ou indenização por demissão
estatutários que sejam necessários exclusivamente em virtude da Lei aplicável) ou qualquer
aumento no pagamento de indenização por demissão, (ii) antecipar o momento do pagamento,
financiamento ou concessão ou aumentar o valor da remuneração ou dos benefícios devidos a
qualquer Funcionário do Negócio UAM de acordo com qualquer Plano de Benefícios UAM, (iii)
direta ou indiretamente providenciará que a Companhia transfira ou destine quaisquer ativos para
financiar quaisquer benefícios relevantes de acordo com qualquer Plano de Benefícios UAM, (iv)
de outra forma dar origem a qualquer responsabilidade de acordo com qualquer Plano de
Benefícios UAM ou (v) limitar ou restringir o direito de fundir, aditar de forma relevante, rescindir
ou transferir os ativos de qualquer Plano de Benefícios UAM a partir da Data de Fechamento. A
consumação das Transações não resultará, individualmente ou em conjunto com outro evento, em
qualquer "pagamento rescisório excedente" de acordo com o Artigo 280G do Código devido a
qualquer Funcionário do Negócio UAM. Nenhum Plano de Benefícios UAM prevê um reajuste
bruto do imposto ou pagamento integral ou semelhante em relação a ou indenização dos Impostos
incididos de acordo com os Artigos 409A ou 4999 do Código ou outro Imposto sobre qualquer
Funcionário do Negócio UAM.
Cláusula 3.13.
Relações Trabalhistas; Funcionários. (i) A Embraer
ou suas Subsidiárias não são uma parte nem vinculadas a qualquer Acordo Coletivo de Trabalho
com qualquer sindicato de trabalho, conselho de empresa, órgão representante dos funcionário ou
associação ou organização trabalhista (coletivamente, uma "Organização Trabalhista") que cubra
qualquer Funcionário do Negócio UAM, (ii) nenhum Acordo Coletivo de Trabalho está sendo
negociado pela Embraer ou qualquer de suas Subsidiárias com qualquer Organização Trabalhista,
(iii) nenhum Funcionário do Negócio UAM é representado por qualquer Organização Trabalhista
em relação a seu trabalho com a Embraer ou qualquer de suas Subsidiárias, conforme aplicável, e
(iv) nenhuma Organização Trabalhista, para o Conhecimento da Embraer, solicitou nem fez um
pedido pendente para reconhecimento ou certificação ou está buscando organizar ou representar
quaisquer dos Funcionários do Negócio UAM em relação a seu trabalho com a Embraer ou
qualquer de suas Subsidiárias, conforme aplicável.
(b)
Nos últimos 3 (três) anos até a presente data, não houve, para o
Conhecimento da Embraer, nenhuma acusação de prática trabalhista injusta, denúncia relevante,
arbitragem relevante, greve, desaceleração, paralisação do trabalho, bloqueio, piquetes,
distribuição de panfletos ou outra disputa trabalhista relevante, real ou anunciada, em relação aos
Funcionários do Negócio UAM.
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(c)
Cada uma da Embraer e suas Subsidiárias está e esteve nos últimos 3 (três)
anos em conformidade com todas as Leis aplicáveis relacionadas à mão de obra e trabalho dos
Funcionários do Negócio UAM, incluindo, entre outros, todas as Leis relacionadas aos termos e
condições de emprego, saúde e segurança, salários e horas, pagamento de férias e o cálculo do
pagamento de férias, tempo de trabalho, classificação dos funcionários (em relação ao status de
isento e não isento e funcionário versus contratada independente e status de trabalhador),
segurança ocupacional, trabalho infantil, imigração, ação afirmativa, discriminação de emprego,
direitos ou benefícios por invalidez, igualdade de oportunidades e igualdade de pagamento,
remuneração por acidentes do trabalho, relações de trabalho, problemas de licença de funcionários
e seguro-desemprego, exceto quando o descumprimento não seja razoavelmente suscetível de
resultar, individualmente ou em conjunto, em responsabilidade relevante perante o Negócio UAM,
como um todo, ou a Companhia e suas Subsidiárias, como um todo.
(d)
Nos últimos 3 (três) anos, nenhuma Embraer ou qualquer de suas
Subsidiárias (em cada caso, exclusivamente na medida em que envolva qualquer Funcionário do
Negócio UAM) recebeu (i) notificação de qualquer acusação de prática trabalhista injusta ou
reclamação relevante pendente ou anunciada perante o Conselho Nacional de Relações de
Trabalho ou qualquer outra Autoridade Governamental contra elas, (ii) notificação de quaisquer
reclamações, queixas ou arbitragens relevantes decorrentes de qualquer Acordo Coletivo de
Trabalho ou quaisquer outras reclamações, queixas ou processos de arbitragem contra elas,
(iii) notificação de qualquer acusação ou reclamação relevante em relação a elas pendente perante
a Comissão de Oportunidades Iguais de Trabalho ou qualquer outra Autoridade Governamental
responsável pela prevenção de práticas ilícitas de trabalho, (iv) notificação da intenção de
qualquer Autoridade Governamental responsável pela execução de Leis de mão de obra, trabalho,
salário e horas de trabalho, trabalho infantil, segurança e saúde ocupacional para conduzir uma
investigação em relação a elas ou notificação de que essa investigação está em andamento ou
(v) notificação de qualquer reclamação, ação judicial ou outro processo relevante em andamento
ou anunciado em qualquer foro por ou em nome de qualquer funcionário atual ou anterior ou
qualquer pessoa alegada ser um funcionário atual ou anterior dessas entidades, qualquer requerente
de emprego ou classes do precedente, na qual seja alegada a violação de qualquer contrato de
trabalho, expresso ou implícito, qualquer Lei aplicável que rege o trabalho ou a respectiva rescisão,
práticas e relações de emprego ou trabalho ou outra conduta discriminatória, injusta ou ilícita em
relação à relação de emprego, em cada caso, exceto quando não seja razoavelmente suscetível de
resultar, individualmente ou em conjunto, em responsabilidade relevante perante o Negócio UAM,
como um todo, ou a Companhia e suas Subsidiárias, como um todo.
(e)
Para o Conhecimento da Embraer, durante os últimos 3 (três) anos até a
presente data, não houve nenhuma discriminação de emprego ou assédio sexual no trabalho ou
alegações de má conduta sexual levantadas, apresentadas, anunciadas ou dirimidas relacionadas a
quaisquer Funcionários do Negócio UAM no nível de Vice-Presidente ou acima. Durante os
últimos 3 (três) anos até a presente data, a Embraer e qualquer de suas Subsidiárias não celebraram
quaisquer acordos de compensação em que sejam resolvidas, no todo ou em parte, alegações de
assédio sexual ou má conduta sexual de qualquer Funcionário do Negócio UAM no nível de VicePresidente ou acima.
Cláusula 3.14.
Impostos.Todos os rendimentos e outras Declarações
de Imposto de Renda relevantes obrigados a serem apresentado por ou em relação à Companhia
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ou à Subsidiária Brasileira ou em relação aos rendimentos ou operações do Negócio UAM ou à
propriedade dos Ativos Transferidos foram apresentados em tempo hábil (levando em
consideração quaisquer prorrogações aplicáveis). Essas Declarações de Imposto de Renda são
fiéis, verdadeiras e completas em todos os aspectos relevantes.
(b)
Todos os rendimentos e outros Impostos e todos os rendimentos e outros
passivos fiscais relevantes relacionados à Companhia ou à Subsidiária Brasileira, aos rendimentos
ou operações do Negócio UAM ou à propriedade dos Ativos Transferidos que sejam devidos e
vencidos (sendo ou não indicados em qualquer Declaração de Imposto de Renda) foram
apresentados em tempo hábil na íntegra. Quaisquer Impostos ou passivos fiscais que sejam
relacionados a um Período Tributário de Pré-Fechamento que ainda não sejam devidos e vencidos
(i) para períodos cobertos pelas Demonstrações Financeiras UAM foram devidamente acumulados
e adequadamente divulgados nas Demonstrações Financeiras UAM de acordo com o GAAP e (ii)
para períodos não cobertos pelas Demonstrações Financeiras UAM foram devidamente
acumulados nos livros e registros da Companhia e de suas Subsidiárias em conformidade com o
GAAP.
(c)
A Embraer (exclusivamente na medida em que envolva ou de forma
relevante e adversa afete o Negócio UAM ou os Ativos Transferidos), a Companhia e a Subsidiária
Brasileira, individualmente, retiveram dos valores devidos a qualquer funcionário, credor ou outra
Pessoa de todos os Impostos relevantes exigidos por Lei a serem retidos, pagos à Autoridade
Governamental apropriada em tempo hábil todos os valores retidos obrigados a terem sido pagos
e cumpriram, sob todos os aspectos, todos os requisitos aplicáveis de divulgação e retenção
relacionados em relação aos Impostos obrigados a serem retidos.
(d)
A Embraer (exclusivamente na medida em que envolva ou de forma
relevante e adversa afete o Negócio UAM ou os Ativos Transferidos), a Companhia e a Subsidiária
Brasileira, individualmente, da forma prescrita pelas Leis aplicáveis, (i) recolheram e enviaram
todos os valores relevantes de Impostos de vendas, uso, valor agregado e Impostos semelhantes
em relação às vendas feitas aos seus clientes ou serviços prestados aos seus clientes e (ii) para
todas as vendas ou serviços isentos de Impostos de vendas, uso, valor agregado e Impostos
semelhantes e que foram feitos sem cobrar ou enviar os Impostos, receberam e retiveram quaisquer
certificados de isenção fiscal adequados e outras documentações nas quais sejam qualificadas
como isentos as vendas ou os serviços.
(e)
Não há nenhum Ônus (exceto os Ônus Permitidos) para quaisquer Impostos
relevantes sobre a propriedade ou os ativos do Negócio UAM.
(f)
Para o Conhecimento da Embraer, nenhuma reclamação por escrito,
tributação, deficiência ou ajuste proposto para qualquer valor relevante do Imposto devido ou
vencido pela Companhia ou Subsidiária Brasileira, ou exclusivamente na medida em que envolva
ou de forma relevante e adversa afete o Negócio UAM ou os Ativos Transferidos, a Embraer ou
suas demais Subsidiárias foi alegada ou tributada nos últimos 3 (três) anos por qualquer Autoridade
Governamental contra a Embraer, a Companhia ou a Subsidiária Brasileira que permaneça não
resolvida ou não paga, exceto as reclamações, tributações, deficiências ou ajustes propostos que
estiverem sendo contestados de boa fé e cuja reserva tenha sido estabelecida nas Demonstrações
Financeiras UAM em conformidade com o GAAP.
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(g)
(A) A Embraer não é atualmente e não foi nos últimos 3 (três) anos objeto
de uma auditoria ou outro exame de Impostos pelas autoridades fiscais de qualquer nação, estado
ou localidade, auditoria esta ou outro exame exclusivamente na medida em que envolva ou de
forma relevante e adversa afete o Negócio UAM ou os Ativos Transferidos; e (B) para o
Conhecimento da Embraer, nenhuma auditoria é contemplada ou está em andamento.
(h)
Não há nenhum Processo Judicial em andamento contra a Embraer
(exclusivamente na medida em que envolva ou de forma relevante e adversa afete o Negócio UAM
ou os Ativos Transferidos), a Companhia e a Subsidiária Brasileira, em relação a quaisquer
Impostos relevantes devidos ou vencidos, e não há nenhuma renúncias, prorrogação ou pedido de
quaisquer renúncias ou prorrogações de qualquer prazo prescricional atualmente em vigor em
relação a quaisquer Impostos relevantes da Companhia ou de qualquer de suas Subsidiárias que
sejam devidos ou vencidos.
(i)
A Companhia e a Subsidiária Brasileira não são partes de qualquer acordo
de indenização tributária ou compartilhamento de impostos ou acordo semelhante (exceto qualquer
acordo exclusivamente entre a Companhia e a Subsidiária Brasileira e contratos comerciais
habituais não relacionados principalmente aos Impostos que foram celebrados com Pessoas que
não sejam Afiliadas ou proprietárias de ações da Companhia).
(j)
A Companhia e a Subsidiária Brasileira não são partes de qualquer
transação tratada pelas partes como distribuição de ações qualificadas para tratamento isento de
impostos de acordo com o Artigo 355 do Código nos 2 (dois) anos anteriores à data do presente
Contrato.
(k)
A Companhia e qualquer de suas Subsidiárias não incluíram em qualquer
Declaração de Imposto de Renda "consolidada", "unitária" ou "combinada" prevista na Lei dos
Estados Unidos qualquer jurisdição fora dos EUA ou qualquer estado, província, prefeitura ou
localidade em relação aos Impostos para qualquer período tributável cujo prazo prescricional não
tenha expirado (exceto um grupo do qual a Companhia e suas Subsidiárias sejam os únicos
membros).
(l)
A Companhia e a Subsidiária Brasileira não são responsáveis por Impostos
de qualquer outra Pessoa (exceto qualquer Subsidiária da Companhia) de acordo com o Artigo
1.1502-6 do Regulamento do Tesouro ou qualquer disposição similar da Lei Tributária estadual,
municipal ou estrangeira ou como cessionário ou sucessor ou por contrato (exceto contratos
comerciais habituais (ou Contratos celebrados no curso normal dos negócios) não relacionados
principalmente aos Impostos) ou de outra forma.
(m)
A Companhia e a Subsidiária Brasileira não participaram de uma "transação
listada" na acepção do Artigo 1.6011-4(b)(2) do Regulamento do Tesouro.
(n)
Nenhuma reclamação por escrito foi feita por uma autoridade fiscal em uma
jurisdição onde a Embraer não apresenta as Declarações de Imposto de Renda exclusivamente em
relação ao Negócio UAM ou aos Ativos Transferidos que a Embraer esteja ou possa estar sujeita
à tributação nessa jurisdição em relação ao Negócio UAM ou aos Ativos Transferidos.

45

(o)
A Companhia e qualquer de suas Subsidiárias não serão obrigadas a incluir
qualquer item relevante de receita ou excluir qualquer item relevante de dedução de rendimentos
tributáveis para qualquer período tributável (ou respectiva parte) encerrado após a Data de
Fechamento, em decorrência de qualquer (A) alteração no método de contabilidade para um
período tributável (ou respectiva parte), encerrado até a Data de Fechamento, e realizada antes do
Fechamento; (B) decisão por, ou acordo por escrito com, uma Autoridade Governamental
(incluindo qualquer acordo de fechamento em conformidade com o Artigo 7121 do Código ou
qualquer disposição semelhante da Lei Tributária) emitida ou celebrada antes do Encerramento;
(C) venda por prestação ou alienação de transação aberta realizada até o Fechamento; (D) valor
pré-pago recebido antes do Fechamento; (E) transações intercompanhias ou contas de perda
excedente descritas nos Regulamento do Tesouro promulgado pelo Artigo 1502 do Código (ou
qualquer disposição correspondente ou semelhante da Lei de Imposto de Renda estadual, local ou
estrangeira) existentes antes do Fechamento; ou (F) qualquer inclusão de acordo com o Artigo 965
do Código.
Cláusula 3.15.
Bem Imóvel.Em relação a cada parte do Bem Imóvel
Alugado, após a consumação da Reestruturação Pré-Fechamento, exceto quando não seja relevante
ou não seja razoavelmente suscetível de ser relevante para o Negócio UAM, como um todo, ou a
Companhia e suas Subsidiárias, como um todo:
(i)
A Companhia deterá um direito de usufruto bom e válido em cada parte do
Bem Imóvel Alugado, livre e desembaraçado de quaisquer Ônus Permitidos.
(ii)
A Embraer disponibilizará à Zanite cópias verdadeiras, corretas e completas
de todas as locações, licenças, garantias de locação, sublocações, contratos para a locação, uso ou
ocupação de, ou de outra forma, que concedam um direito em relação ao Bem Imóvel Alugado por
ou para a Companhia, incluindo os respectivos aditamentos, rescisões e modificações
(coletivamente, as "Locações de Bens Imóveis"), e nenhuma dessas Locações de Bens Imóveis foi
modificada, sob qualquer aspecto, exceto na medida em que essas modificações tenham sido
divulgadas pelas cópias entregues à Zanite.
(iii) Nenhuma parte, exceto a Companhia, terá qualquer direito de usar ou
ocupar o Bem Imóvel Alugado ou qualquer respectiva parte e nenhuma parte do Bem Imóvel
Alugado terá sido sublocado ou sublicenciado a terceiros.
(b)
A Embraer ou qualquer de suas Subsidiárias não receberam notificação por
escrito de qualquer processo de condenação atual ou Ação semelhante proposta ou acordo no lugar
da condenação em relação a qualquer parte do Bem Imóvel Alugado, exceto quando não seja
relevante ou razoavelmente não seja suscetível de ser relevante para o Negócio UAM, como um
todo, ou Companhia e suas Subsidiárias, como um todo.
(c)
A Companhia e a Subsidiária Brasileira não possuem e nunca possuíram
nenhum imóvel. Na data do presente Contrato, a Companhia e a Subsidiária Brasileira não alugam
nem sublocam nem alugaram ou sublocaram qualquer bem imóvel.
Cláusula 3.16.
Propriedade Intelectual.A Cláusula 3.16(a) da Carta
de Divulgação da Companhia prevê uma lista verdadeira, correta e completa de (i) cada item de
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Propriedade Intelectual que está registrado ou solicitado junto a uma Autoridade Governamental
ou outro agente de registro ou site de mídia social aplicável e é uma PI de Propriedade do Negócio
UAM ("Propriedade Intelectual Registrada da UAM "), especificando quanto a cada item, se
aplicável: (A) a natureza do item, incluindo o título, (B) o proprietário do item, (C) as jurisdições
nas quais o item é emitido ou registrado ou nas quais um pedido de emissão ou registro foi
apresentado e (D) os números e datas de emissão, registro ou pedido; (ii) as Marcas relevantes não
registradas e o Software proprietário relevante não registrado que seja PI de Propriedade do
Negócio UAM; e (iii) Contratos de acordo com os quais Embraer ou uma de suas Subsidiárias
concedem a qualquer terceiro qualquer licença ou sublicença exclusiva de acordo com qualquer PI
de Propriedade do Negócio UAM relevante. A Embraer ou uma de suas Subsidiárias é a única
proprietária exclusiva legítima e de registro (e no Fechamento, a Companhia e a Subsidiária
Brasileira serão as únicas proprietárias exclusivas legítimas e (sujeitas a registro) de todos os
direitos, títulos e participações em relação a toda a PI de Propriedade do Negócio UAM (incluindo
toda a Propriedade Intelectual Registrada da UAM) e a Embraer ou uma de suas Subsidiárias,
individualmente, possuem ou têm o direito válido de uso e prática (e no Fechamento, a Companhia
e a Subsidiária Brasileira possuirão ou terão o direito válido de uso e prática) de toda a Propriedade
Intelectual e Sistemas de TI usados ou necessários para a condução e operação do Negócio UAM,
em cada caso, livres e desembaraçados de quaisquer Ônus (exceto os Ônus Permitidos). Toda a
Propriedade Intelectual Registrada da UAM é subsistente e, excluindo quaisquer pedidos
pendentes incluídos na Propriedade Intelectual Registrada da UAM, é válida e exequível. Todas
as taxas de registro, manutenção, renovação e outras taxas necessárias de arquivamento relevantes
devidas foram pagas em tempo hábil e todos os documentos e certificados necessários relacionados
foram apresentados em tempo hábil junto ao agente de registro de patente, Marcas, direitos autorais,
nome de domínio relevante ou outras autoridades nos Estados Unidos ou jurisdições estrangeiras,
conforme seja o caso, com a finalidade de manter cada item relevante da Propriedade Intelectual
Registrada da UAM.
(b)
A Companhia, a Subsidiária Brasileira ou, exclusivamente na medida em
que envolva ou de forma relevante e adversa afete o Negócio UAM, a Embraer ou qualquer de
suas Subsidiárias (exceto a Companhia ou a Subsidiária Brasileira) ou a condução do Negócio
UAM (incluindo o uso do PI de Propriedade do Negócio UAM e os produtos ou serviços
atualmente contemplados ou propostos, e a criação, licenciamento, comercialização, importação,
oferta para venda, venda ou uso como são atualmente contemplados ou propostos) , nos 3 (três)
anos anteriores à data do presente Contrato, não infringiram, apropriaram-se indevidamente nem
de outra forma violaram e não estão infringindo, apropriando-se indevidamente nem de outra
forma violando (e quando agirem ou conduzirem como atualmente contemplado ou proposto a
atuar ou conduzir após o Fechamento, não infringirão, apropriar-se-ão nem de outra forma violarão)
qualquer Propriedade Intelectual de qualquer terceira Pessoa. Não há nenhuma Ação em
andamento da qual a Companhia, a Subsidiária Brasileira ou, exclusivamente na medida em que
envolva ou de forma relevante e adversa afete o Negócio UAM, a Embraer ou qualquer de suas
Subsidiárias (exceto a Companhia ou a Subsidiária Brasileira) sejam uma parte designada ou, para
o Conhecimento da Embraer, anunciada por escrito (e a Embraer ou qualquer de suas Subsidiárias
não receberam nenhuma notificação por escrito) (i) na qual sejam alegadas qualquer infração,
apropriação indébita ou outra violação de qualquer Propriedade Intelectual de qualquer terceira
Pessoa, ou (ii) na qual sejam contestados o escopo, validade, patenteabilidade, uso, propriedade
ou exequibilidade de qualquer PI de Propriedade do Negócio UAM (exceto respostas ou
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correspondências de Autoridades Governamentais no curso normal do processo da Propriedade
Intelectual Registrada da UAM), e não houve, nos 6 (seis) anos anteriores à data do presente
Contrato, nenhuma Ação instaurada ou anunciada por escrito (ou qualquer notificação por escrito).
(c)
Para o Conhecimento da Embraer, nenhuma Pessoa está infringindo,
apropriando-se indevidamente ou de outra forma violando qualquer PI de Propriedade do Negócio
UAM. A Companhia, a Subsidiária Brasileira ou, exclusivamente na medida em que envolva ou
de forma relevante e adversa afete o Negócio UAM, a Embraer ou qualquer de suas Subsidiárias
(exceto a Companhia ou a Subsidiária Brasileira) não instauraram nenhuma Ação nem enviaram
a qualquer Pessoa, no prazo de 6 (seis) anos anteriores à data do presente Contrato, qualquer
notificação por escrito, acusação, reclamação ou outra alegação por escrito contra Terceiros,
alegando essa infração, apropriação indébita ou outra violação pela terceira Pessoa de qualquer PI
de Propriedade do Negócio UAM ou contestando o escopo, validade, patenteabilidade, uso,
propriedade ou exequibilidade de qualquer Propriedade Intelectual dessa terceira Pessoa.
Nenhuma PI de Propriedade do Negócio UAM relevante está sujeita a qualquer Ordem
Governamental pendente ou em aberto que restrinja adversamente o uso, transferência ou registro
ou afete adversamente a validade ou exequibilidade de qualquer PI de Propriedade do Negócio
UAM.
(d)
A Companhia, a Subsidiária Brasileira e, exclusivamente na medida em que
envolva ou de forma relevante e adversa afete o Negócio UAM, a Embraer e suas Subsidiárias
(exceto a Companhia ou a Subsidiária Brasileira) adotaram medidas comercialmente razoáveis
para proteger a confidencialidade de todos os Segredos Comerciais relevantes incluídos na PI de
Propriedade do Negócio UAM e todas as demais informações confidenciais que sejam relevantes
para a condução do Negócio UAM. Para o Conhecimento da Embraer, fenão houve qualquer
divulgação não autorizada ou acesso não autorizado a quaisquer Segredos Comerciais ou
informações confidenciais relevantes para ou por qualquer Pessoa de forma que tenha resultado
ou seja razoavelmente suscetível de resultar na perda dos direitos de proteção dos segredos
comerciais ou direitos semelhantes em relação a essas informações.
(e)
Para o Conhecimento da Embraer, nenhum conselheiro, diretor ou
funcionário atual ou anterior da Embraer ou qualquer de suas Subsidiárias tem qualquer direito de
participação em qualquer PI de Propriedade do Negócio UAM relevante. Cada um dos
conselheiros, diretores, funcionários, consultores e contratadas independentes atuais e anteriores
da Embraer ou de qualquer de suas Subsidiárias que estão ou estavam envolvidos na criação ou
desenvolvimento de qualquer PI de Propriedade do Negócio UAM celebrou e entregou um
contrato por escrito em conformidade com o qual essa Pessoa (ou por força da lei essa Pessoa): (i)
concordou em manter todos os Segredos Comerciais relevantes da Embraer e de suas Subsidiárias
(ou de outra Pessoa e mantidos pela Embraer e suas Subsidiárias) em sigilo durante determinados
períodos após a retenção ou emprego dessa Pessoa, conforme aplicável; (ii) atualmente cedeu à
Embraer ou uma de suas Subsidiárias todos os direitos, títulos e participações dessa Pessoa em
relação a toda a PI de Propriedade do Negócio UAM criada ou desenvolvida no decorrer da
retenção ou emprego dessa Pessoa; e (iii) se aplicável, concordou em renunciar a todos os direitos
morais que essa Pessoa possa ter em qualquer referido trabalho. Para o Conhecimento da Embraer,
nenhuma Pessoa está em violação de qualquer contrato e não há reclamações em andamento ou,
para o Conhecimento da Embraer, anunciadas dos conselheiros, funcionários ou contratadas atuais
ou anteriores da Embraer ou de qualquer de suas Subsidiárias em qualquer jurisdição para
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remuneração por invenções criadas, obras de direitos autorais criados ou qualquer reclamação
semelhante em relação à PI de Propriedade do Negócio UAM.
(f)
Nenhuma Autoridade Governamental, universidade, faculdade, outra
instituição de ensino ou centro de pesquisa tem qualquer direito, título ou participação em relação
a qualquer PI de Propriedade do Negócio UAM relevante. Nenhuma PI de Propriedade do Negócio
UAM está sujeita a qualquer obrigação de qualquer órgão de normas da indústria, pool de patentes
ou organização semelhante que exigiria ou obrigaria a concessão ou oferta de qualquer licença ou
direito relevantes.
(g)
Os Sistemas de TI do Negócio UAM são adequados e operam e atuam, sob
todos os aspectos relevantes, conforme seja necessário para conduzir o Negócio UAM. Em relação
ao Software incluído no PI de Propriedade do Negócio UAM e nos Sistemas de IT do Negócio
UAM, para o Conhecimento da Embraer, nenhum Software ou Sistema de TI do Negócio UAM
contém qualquer dispositivo ou recurso relevante não revelado ou oculto projetado para
interromper, desativar ou de outra forma prejudicar o funcionamento de qualquer software ou
qualquer "porta dos fundos", "bomba relógio", "cavalo de Tróia", "worm", "dispositivo de
desativação do sistema", ou outro código ou rotinas maliciosas que permitam o acesso não
autorizado ou a desativação não autorizada ou exclusão do Software, Sistemas de TI ou
informações ou dados (ou quaisquer respectivas partes) da Companhia, da Subsidiária Brasileira
ou, exclusivamente na medida em que envolva ou de forma relevante e adversa afete o Negócio
UAM, a Embraer ou qualquer de suas Subsidiárias (exceto a Companhia ou a Subsidiária
Brasileira). Nenhum código fonte relevante para qualquer Software incluído na PI de Propriedade
do Negócio UAM foi entregue, licenciado ou disponibilizado a qualquer agente de garantia ou
outra Pessoa (exceto funcionários e contratadas agindo em nome da Embraer ou de suas
Subsidiárias que esteja vinculada a acordos de confidencialidade relacionados) e a Embraer e
qualquer de suas Subsidiárias não têm qualquer dever ou obrigação (presente, contingente ou de
outra forma) de entregar, licenciar ou disponibilizar qualquer código fonte a qualquer agente de
garantia ou outra Pessoa e nenhum evento ocorreu e nenhuma circunstância ou condição existe,
que (com ou sem notificação ou decurso de tempo) resulte ou seja razoavelmente suscetível de
resultar na entrega, licença ou divulgação.
(h)
A Companhia, a Subsidiária Brasileira e, exclusivamente na medida em que
envolva ou de forma relevante e adversa afete o Negócio UAM, a Embraer ou suas Subsidiárias
(exceto a Companhia ou a Subsidiária Brasileira), individualmente, estão em conformidade
relevante com todas as Licenças de Código Fonte Aberto aplicáveis ao Software proprietário
incluído na PI de Propriedade do Negócio UAM. A Companhia, a Subsidiária Brasileira ou,
exclusivamente na medida em que envolva ou de forma relevante e adversa afete o Negócio UAM,
a Embraer ou qualquer de suas Subsidiárias (exceto a Companhia ou a Subsidiária Brasileira) não
são partes de qualquer Licença de Código Fonte Aberto de forma que exija (i) que qualquer código
fonte relevante incluído na PI de Propriedade do Negócio UAM seja publicamente divulgado,
licenciado ou distribuído; ou (ii) que qualquer PI de Propriedade do Negócio UAM (A) seja
licenciada com a finalidade de preparar obras derivadas ou seja realizada a engenharia reversa,
montagem reversa ou desmontagem (exceto por força da Lei), (B) seja redistribuível sem custo;
ou (C) se patentes, sejam licenciadas (ou não alegadas ou aplicadas) (coletivamente, "Termos do
Copyleft").
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(i)
A Embraer e suas Subsidiárias têm (e após o Fechamento, juntamente com
os serviços a serem prestados à Companhia de acordo com os Contratos Master, a Companhia e a
Subsidiária Brasileira terão) sob sua posse e acesso razoável a todo o know-how, código fonte,
informação e incorporações de toda a PI de Propriedade do Negócio UAM e o direito de usar ou
receber o benefício de todas as outras Propriedades Intelectuais (incluindo a PI de Propriedade do
Negócio UAM) necessárias e suficientes para permitir que a Companhia e a Subsidiária Brasileira
usem, pratiquem e explorem essa Propriedade Intelectual na condução do Negócio UAM. A PI de
Propriedade do Negócio UAM, a PI Licenciada do Negócio UAM (quando usado no escopo das
licenças aplicáveis) e os Sistemas de TI do Negócio UAM, juntamente com os serviços a serem
prestados à Companhia de acordo com os Contratos Master (i) constituem toda a Propriedade
Intelectual e Sistemas de TI usados ou praticados (ou mantidos para uso ou prática) necessários
para a condução do Negócio UAM e (ii) incluem toda a Propriedade Intelectual e Sistemas de TI
necessários e suficientes para permitir que a Companhia e a Subsidiária Brasileira conduzam o
Negócio da UAM a partir do Fechamento. A Propriedade Intelectual prevista na Cláusula 3.16(a)
da Carta de Divulgação da Companhia inclui todos e quaisquer direitos, títulos e participações em
relação à Propriedade Intelectual na medida em que seja pertencente à Embraer ou uma de suas
Afiliadas controladas que seja principalmente usada ou praticada (ou principalmente mantida para
uso ou prática) ou de outra forma principalmente relacionada ao Negócio UAM na data do presente
Contrato ou na data de celebração do Contrato de Contribuição.
Cláusula 3.17.
Privacidade e Cibersegurança.Exceto quando não for
relevante ou não seja suscetível de ser, individualmente ou em conjunto, relevante para o Negócio
UAM, como um todo, ou para a Companhia e suas Subsidiárias, como um todo, a Companhia, a
Subsidiária Brasileira e, exclusivamente na medida em que envolva ou de forma relevante e
adversa afete o Negócio UAM, a Embraer e suas Subsidiárias (exceto a Companhia ou a
Subsidiária Brasileira) estão em conformidade com, e durante os últimos 3 (três) estiveram em
conformidade com (i) todas as Leis aplicáveis relacionadas à privacidade e/ou segurança das
informações pessoais, (ii) suas políticas de privacidade postadas ou voltadas ao público (incluindo
quaisquer políticas de privacidade relacionadas a funcionários ou contratadas) e (iii) suas
obrigações contratuais referentes à cibersegurança, segurança de dados e a segurança dos sistemas
de tecnologia da informação usados no Negócio UAM (as cláusulas anteriores (i) a (iii) ,
"Requisitos de Privacidade e Cibersegurança"). Não há e não houve nos 3 (três) anos anteriores à
presente data, quaisquer Ações de qualquer Pessoa em andamento das quais a Companhia ou a
Subsidiária Brasileira ou, exclusivamente na medida em que envolva ou de forma relevante e
adversa afete o Negócio UAM, a Embraer ou qualquer de suas outras Subsidiárias sejam uma parte
designada ou, para o Conhecimento da Embraer, anunciadas por escrito contra o Negócio UAM,
nas quais seja alegada uma violação de quaisquer Requisitos de Privacidade e Cibersegurança.
(b)
Exceto quando não for relevante ou não seja suscetível de ser,
individualmente ou em conjunto, relevante para o Negócio UAM, como um todo, ou para a
Companhia e suas Subsidiárias, como um todo, a Companhia, a Subsidiária Brasileira e,
exclusivamente na medida em que envolva principalmente o Negócio UAM, a Embraer e suas
outras Subsidiárias, individualmente, implementam e envidam esforços comercialmente razoáveis
para garantir que todas as informações de processamento de terceiras Pessoas em relação ao
Negócio UAM implementaram e mantiveram uma segurança comercialmente razoável e
legalmente em conformidade referente à confidencialidade, integridade e disponibilidade dos
Sistemas de TI do Negócio UAM e às informações pessoais e informações de negócios
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confidenciais que a Companhia detém, opera ou terceiriza, incluindo medidas para proteger as
informações pessoalmente identificáveis sob sua posse ou controle contra acesso, uso, modificação,
divulgação ou outros usos indevidos não autorizados, inclusive por meio de políticas e
procedimentos internos e externos escritos e salvaguardas organizacionais, administrativas,
técnicas e físicas.
(c)
A Companhia, a Subsidiária Brasileira ou, exclusivamente na medida em
que envolva ou de forma relevante e adversa afete o Negócio UAM, a Embraer ou qualquer de
suas outras Subsidiárias, para o Conhecimento da Embraer, não (i) experimentaram uma violação
relevante da segurança de quaisquer sistemas de tecnologia da informação e aplicativos de
software, (ii) experimentaram qualquer incidente de segurança no qual as informações pessoais ou
informações de negócios confidenciais em relação ao Negócio UAM foram roubadas ou
indevidamente acessadas, inclusive em relação a uma violação de segurança, (iii) experimentaram
qualquer incidente relevante no qual foram comprometidas a integridade ou disponibilidade dos
aplicativos de software e tecnologia da informação que a Companhia detém, (iv) receberam
qualquer notificação ou reclamação relevante por escrito de qualquer Pessoa em relação a qualquer
um dos precedentes ou qualquer violação de quaisquer Requisitos de Privacidade e Cibersegurança
nem, para o Conhecimento da Embraer, foi anunciada nenhuma notificação ou reclamação por
escrito contra o Negócio UAM, ou (v) notificaram por escrito nem foram obrigadas por Lei ou
Contrato a notificar por escrito qualquer pessoa ou entidade de qualquer incidente relevante
relacionado à segurança de informações ou dados pessoais.
Cláusula 3.18.
Efeito Material Relevante UAM:

Questões Ambientais.Exceto quando não tenha um

(a)
a Companhia, a Subsidiária Brasileira e, exclusivamente na medida em que
envolva ou de forma relevante e adversa afete o Negócio UAM ou os Ativos Transferidos, a
Embraer e suas Subsidiárias e as propriedades e operações precedentes, individualmente, estão e,
nos últimos 3 (três) anos estiveram em conformidade com todas as Leis Ambientais, inclusive
mantendo em plena força e vigor todas as Licenças necessárias de acordo com as Leis Ambientais
para suas operações e propriedades;
(b)
não houve nenhuma liberação de quaisquer Materiais Perigosos (i) pela
Companhia, pela Subsidiária Brasileira, pela Embraer ou por qualquer de suas Subsidiárias no
entorno de qualquer Bem Imóvel Alugado ou qualquer outra propriedade ou (ii) por qualquer outra
Pessoa que poderiam razoavelmente ser suscetíveis de resultar em responsabilidade perante a
Companhia, a Subsidiária Brasileira ou, exclusivamente na medida em que envolva ou de forma
relevante e adversa afete o Negócio UAM ou os Ativos Transferidos, Embraer ou qualquer de suas
outras Subsidiárias;
(c)
a Companhia ou a Subsidiária Brasileira ou, exclusivamente na medida em
que envolva ou de forma relevante e adversa afete o Negócio UAM ou os Ativos Transferidos, a
Embraer ou qualquer de suas outras Subsidiárias, não estão sujeitas a qualquer Ordem
Governamental atual relacionada a qualquer descumprimento ou responsabilidade de acordo com
as Leis Ambientais ou a investigação, amostragem, monitoramento, tratamento, reparação,
remoção ou limpeza de Materiais Perigosos;
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(d)
não há nenhum Processo Judicial em andamento ou, para o Conhecimento
da Embraer, anunciado contra a Companhia, a Subsidiária Brasileira ou, exclusivamente na medida
em que envolva ou de forma relevante e adversa afete o Negócio UAM ou os Ativos Transferidos,
a Embraer ou qualquer de suas outras Subsidiárias pelo descumprimento ou responsabilidade de
acordo com as Leis Ambientais; e
(e)
a Embraer disponibilizou à Zanite cópias verdadeiras, corretas e completas
(exceto na medida indicada como modificadas ou redigidas) de todas as avaliações de locais
ambientais da Fase I ou II e outros documentos relevantes relacionados às Leis Ambientais que
estejam sob a posse ou controle da Embraer e, exclusivamente na medida em que envolva ou de
forma relevante e adversa afete o Negócio UAM, a Companhia, a Subsidiária Brasileira ou o Bem
Imóvel Alugado.
Cláusula 3.19.
Ausência de Alterações.A partir da data do balanço
patrimonial mais recente incluído nas Demonstrações Financeiras UAM até a data do presente
Contrato, (a) exceto em relação a ou em preparo das Transações, o Negócio UAM foi conduzido,
sob todos os aspectos relevantes, no curso normal dos negócios, (b) exceto em relação à preparação
para as Transações nenhuma ação foi tomada em relação ao Negócio UAM, à Companhia ou às
Subsidiárias da Companhia, que, se tomada após a data do presente Contrato mas antes do
Fechamento constituiria uma violação da Cláusula 5.1(a), e (c) não houve nenhum Efeito Material
Adverso UAM.
Cláusula 3.20.
Compliance Anticorrupção.Nos últimos 5 (cinco)
anos, a Embraer e qualquer de suas Subsidiárias ou qualquer de seus respectivos conselheiros ou
diretores ou para o Conhecimento da Embraer, qualquer funcionário ou agente que agir em nome
de qualquer um dos anteriores (em cada caso, exceto em relação à Companhia e às suas
Subsidiárias exclusivamente na medida em que envolva ou de forma relevante e adversa afete o
Negócio UAM), direta ou indiretamente, não ofereceram, prometeram, autorizaram nem efetuaram
qualquer pagamento indevido ou item de valor a: (i) qualquer oficial ou funcionário de uma
Autoridade Governamental, qualquer partido político ou respectivo oficial ou qualquer candidato
a cargo político ou (ii) qualquer outra Pessoa, em qualquer caso, sabendo que todo ou uma parte
desse valor monetário ou item de valor será oferecido, dado ou prometido, direta ou indiretamente,
a qualquer oficial ou funcionário de uma Autoridade Governamental ou candidato a cargo político,
em cada caso (i) e (ii) em violação das Leis Antissuborno.
(b)
A Embraer e suas Subsidiárias (em cada caso, exclusivamente em relação
ao Negócio UAM) instituíram e mantêm políticas e procedimentos razoavelmente voltados para
garantir o cumprimento, sob todos os aspectos relevantes, das Leis Antissuborno.
(c)
Para o Conhecimento da Embraer, na presente data, não há nenhuma
investigação interna, investigações de terceiros (inclusive por qualquer Autoridade Governamental)
ou auditorias internas ou externas em andamento que tratem de quaisquer alegações ou
informações relevantes sobre violações possíveis ou reais relevantes das Leis Antissuborno (i) pela
Companhia ou pela Subsidiária Brasileira ou (ii) exclusivamente na medida em que envolva ou de
forma relevante e adversa afete e envolva o Negócio UAM, a Embraer ou qualquer de suas outras
Subsidiárias.
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Cláusula 3.21.
Sanções
e
Conformidade
de
Comércio
Internacional.A Companhia e a Subsidiária Brasileira e, Exclusivamente na medida em que
envolva ou de forma relevante e adversa afete o Negócio UAM, a Embraer e suas outras
Subsidiárias (i) estão e estiveram nos últimos 5 (cinco) anos em conformidade, sob todos os
aspectos relevantes, com todas as Leis de Sanções e Leis de Comércio Internacional e
(ii) obtiveram todas as Licenças, consentimentos, notificações, renúncias, aprovações, ordens,
registros, declarações ou outras autorizações necessárias e fizeram quaisquer registros relevantes
junto a qualquer Autoridade Governamental aplicável para a importação, exportação, reexportação,
exportação considerada, reexportação considerada ou transferência exigida de acordo com as Leis
de Sanções e Leis de Comércio Internacional (as " Aprovações de Exportação"). Há não há
reclamações, queixas, cobranças, investigações, divulgações voluntárias ou Processos Judiciais em
andamento ou, para o Conhecimento da Embraer, anunciados contra a Companhia e a Subsidiária
Brasileira e, exclusivamente na medida em que envolva ou de forma relevante e adversa afete o
Negócio UAM, a Embraer e suas outras Subsidiárias relacionadas a quaisquer Leis de Comércio
Internacional ou Leis de Sanções ou quaisquer Aprovações de Exportação.
(b)
A Companhia ou a Subsidiária Brasileira ou, exclusivamente na medida em
que envolva ou de forma relevante e adversa afete o Negócio UAM, a Embraer e suas outras
Subsidiárias, ou para o Conhecimento da Embraer, seus Representantes, (i) não são ou, durante os
últimos 5 (cinco) anos, não foram, uma Pessoa Sancionada ou (ii) não realizaram negócios de
forma direta ou, conscientemente, indireta com qualquer Pessoa Sancionada ou em qualquer País
Sancionado em violação das Leis de Sanções.
Cláusula 3.22.
Suficiência de Ativos.Após o Fechamento, a
Companhia e suas Subsidiárias possuirão e terão um título bom e negociável ou um direito de
usufruto válido ou direito de usar os Ativos Transferidos, livres e desembaraçados de quaisquer
Ônus Permitidos. Os Ativos Transferidos, juntamente com os direitos concedidos ou serviços a
serem prestados pela Embraer e suas Subsidiárias à Companhia e suas Subsidiárias em
conformidade com os Contratos Master constituem todos os ativos, direitos e propriedades
necessários e suficientes para a Companhia e suas Subsidiárias operarem o Negócio UAM.
Cláusula 3.23.
ProcuraçãoNenhuma das informações relacionadas à
Embraer, ao EAH, à Companhia ou a qualquer de suas respectivas Afiliadas fornecidas pela
Embraer, pelo EAH, pela Companhia ou por suas respectivas Afiliadas por escrito para inclusão
na Procuração, na data em que a Procuração (ou qualquer respectivo aditamento ou complemento)
for postada primeiro aos Acionistas Zanite, no momento da Assembleia de Acionistas da Zanite,
ou na Data de Fechamento, conterá qualquer declaração falsa de um fato relevante ou omitirá
declarar não enganoso qualquer fato relevante necessário a ser declarado, considerando as
circunstâncias sob as quais foram feitas; desde, no entanto, que a Embraer, o EAH ou a Companhia
não apresentem quaisquer declarações ou garantias quanto (a) às informações contidas ou omitidas
da Procuração de acordo com e em conformidade com as informações fornecidas por escrito à
Embraer, o EAH ou à Companhia por ou em nome da Zanite especificamente para inclusão na
Procuração ou (b) a quaisquer declarações prospectivas fornecidas por ou em nome da Embraer,
do EAH ou da Companhia ou suas respectivas Afiliadas para inclusão na Procuração ou
relacionadas às informações a serem incluídas na Procuração.
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Cláusula 3.24.
Honorários dos Corretores.Com exceção da
Raymond James Financial, Inc., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Bradesco BBI S.A. e Banco
Itaú Internacional (em cada caso, cujos honorários constituirão Despesas de Transação da
Companhia), nenhum corretor, intermediário, instituição bancária de investimento ou outra Pessoa
tem direito a qualquer honorário de corretagem, honorário de intermediários ou outra comissão em
relação às Transações baseadas em acordos feitos pela Embraer, EAH, Companhia ou qualquer
uma de suas Afiliadas para as quais a Zanite, a Companhia ou a Subsidiária Brasileira tenha
qualquer obrigação.
Cláusula 3.25.

Seguros.

(a)
Cópias verdadeiras, corretas e completas das apólices de seguro relevantes
relacionadas principalmente ao Negócio UAM e/ou aos Ativos Transferidos (as "Apólices de
Seguro") foram disponibilizadas à Zanite.
(b)
Exceto quando não forem relevantes para os Ativos Transferidos (como um
todo) ou o Negócio UAM (como um todo), (i) as Apólices de Seguro estão em plena força e vigor,
(ii) a Embraer e qualquer de suas Subsidiárias não receberam qualquer notificação por escrito de
qualquer seguradora de acordo com qualquer das Apólices de Seguro, na qual seja cancelada,
rescindida ou adite de forma adversa qualquer apólice ou seja negada a renovação da cobertura,
(iii) foram pagos todos os prêmios nas Apólices de Seguro devido e vencidos e (iv) não há nenhum
sinistro pendente (e, nos últimos 3 (três) anos não houve nenhum sinistro) pela ou em relação à
Embraer ou qualquer de suas Subsidiárias em relação às Apólices de Seguro cuja cobertura tenha
sido negada ou contestada pela seguradora aplicável (exceto uma notificação de reserva habitual
de direitos).
Cláusula 3.26.
Leis Anti-TakeoverNa data do presente Contrato,
nenhuma Lei de "preço justo", "moratória", "aquisição de ações de controle", "combinação de
negócios" ou outra Lei anti-takeover é aplicável à Companhia, à Subsidiária Brasileira, à Embraer,
ao presente Contrato, às Transações ou aos Contratos Acessórios.
Section 3.27. Ausência de Garantias.Não obstante qualquer disposição contida neste
Erro! Fonte de referência não encontrada. ou qualquer outra disposição do presente
instrumento, Embraer, o EAH e a Companhia, individualmente, reconhece e concorda que a
Embraer, o EAH e a Companhia, individualmente, realizaram sua própria investigação da Zanite
e que a Zanite e qualquer de suas Afiliadas ou Representantes não estão apresentando qualquer
declaração ou garantia, expressa ou implícita, além dessas expressamente apresentadas pela Zanite
no Erro! Fonte de referência não encontrada.. Sem limitar a generalidade do precedente, fica
entendido que quaisquer estimativas de custo, projeções financeiras ou outras projeções ou outras
previsões que possam estar contidas ou mencionadas na Carta de Divulgação da Zanite ou em
outro local, assim como quaisquer informações, documentos ou outros materiais ou apresentações
da administração que tenham sido ou venham a ser fornecidos à Embraer, ao EAH ou à Companhia
ou a qualquer uma de suas respectivas Afiliadas ou Representantes, não são e não serão
considerados declarações ou garantias da Zanite, e nenhuma declaração ou garantia é apresentada
quanto à precisão ou integralidade de qualquer um dos anteriores, exceto conforme possa estar
expressamente previsto no Erro! Fonte de referência não encontrada. do presente Contrato.
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Cláusula 3.28.
Ausência
de
Declarações
ou
Garantias
Adicionais.Exceto conforme previsto neste Artigo Erro! Fonte de referência não encontrada.,
a Embraer e qualquer de suas Afiliadas, qualquer de seus respectivos Representantes não
apresentaram nem estão apresentando nem serão considerados como se tivessem apresentado
qualquer declaração ou garantia, expressa ou implícita, segundo a lei ou em equidade, à Zanite ou
às suas Afiliadas e nenhuma parte será responsável em relação à precisão ou integralidade de
qualquer documentação ou outras informações fornecidas à Zanite ou às suas Afiliadas, incluindo
as informações, documentos, projeções, previsões ou outros materiais disponibilizados à Zanite,
às suas Afiliadas ou Representantes em quaisquer "data rooms", apresentação da administração ou
de outra forma em relação às Transações e nenhuma declaração contida em qualquer um desses
materiais ou apresentada em qualquer referida apresentação será considerada uma declaração ou
garantia aqui prevista ou de outra forma ou considerada baseada pela Zanite na celebração, entrega
ou cumprimento do presente Contrato, dos Contratos Acessórios ou das Transações. Com exceção
das declarações e garantias expressamente previstas neste Artigo Erro! Fonte de referência não
encontrada.I ou nos Contratos Acessórios, fica entendido que quaisquer estimativas de custos,
projeções ou outras previsões, quaisquer dados, quaisquer informações financeiras ou qualquer
memorando ou materiais de oferta ou apresentações, incluindo qualquer memorando de oferta ou
materiais semelhantes, disponibilizados por ou em nome da Companhia não são e não serão
considerados nem incluirão as declarações ou garantias da Embraer, da Companhia ou de qualquer
outra pessoa e não são e não serão considerados baseados pela Zanite na celebração, entrega ou
cumprimento do presente Contrato, dos Contratos Acessórios ou das Transações.
ARTIGO IV
DECLARAÇÕES E GARANTIAS DA ZANITE.
Exceto conforme previsto (a) em quaisquer Arquivos SEC da Zanite registrados ou
apresentados até a presente data (excluindo (i) quaisquer divulgações em qualquer cláusula de
fatores de risco que não constituam declarações de fato, divulgações em quaisquer isenções de
responsabilidade de declarações prospectivas e outras divulgações que forem geralmente de
natureza cautelosa, preditiva ou prospectiva por natureza e (ii) quaisquer anexos ou outros
documentos a eles apensos) (sendo reconhecido que nada divulgado nos Arquivos SEC da Zanite
será considerado para modificar ou qualificar as declarações e garantias previstas na Cláusula Erro!
Fonte de referência não encontrada., Cláusula 4.14 e Erro! Fonte de referência não
encontrada.), ou (b) na carta de divulgação entregue pela Zanite à Embraer (a “Carta de
Divulgação da Zanite”) na data do presente Contrato (cada respectiva cláusula, sujeita à
Cláusula Erro! Fonte de referência não encontrada., qualifica as declarações com números e
letras correspondentes neste Artigo Erro! Fonte de referência não encontrada.), a Zanite declara
e garante à Embraer o seguinte:
Cláusula 4.1.
Constituição.A Zanite é devidamente constituída e
validamente existente de acordo com as Leis de sua jurisdição de constituição e tem o poder e
autoridade societários necessários para deter, alugar e operar todas as suas propriedades e ativos e
realizar seus negócios como estão no momento sendo conduzidos. As cópias dos Documentos
Organizacionais da Zanite, conforme aditados e em vigor na data do presente Contrato, disponíveis
como parte dos Arquivos SEC da Zanite, são verdadeiras, corretas e completas. A Zanite está
devidamente licenciada ou qualificada e em situação regular como uma sociedade estrangeira em
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todas as jurisdições nas quais seu domínio da propriedade ou a característica de suas atividades a
tornem licenciada ou qualificada, exceto quando a falta do licenciamento ou qualificação não seja,
individualmente ou em conjunto, relevante para a Zanite.
Cláusula 4.2.
Autorização A Zanite tem todo o poder e autoridade
societários necessários para celebrar e entregar o presente Contrato e os Contratos Acessórios dos
quais seja uma parte e (sujeita às aprovações descritas na Cláusula 4.8) para concretizar as
Transações e celebrar todas as suas obrigações aqui e ali previstas. A celebração e a entrega do
presente Contrato e dos Contratos Acessórios dos quais a Zanite seja uma parte e a concretização
ou o cumprimento das Transações foi (A) devida e validamente autorizado e aprovado pelo
Conselho da Zanite e (B) determinado pelo Conselho da Zanite como aconselhável para a Zanite
e os Acionistas Zanite e recomendados para aprovação pelos Acionistas Zanite . Nenhum outro
processo societário por parte da Zanite é necessário para autorizar o presente Contrato, os
Contratos Acessórios dos quais a Zanite seja uma parte, ou as Transações, exceto a Aprovação dos
Acionistas Zanite . O presente Contrato foi, e até o Fechamento, os Contratos Acessórios dos
quais a Zanite venha a ser, devida e validamente celebrado e entregue pela Zanite (assumindo que
o presente Contrato e os Contratos Acessórios são ou serão após a celebração, conforme aplicável,
devidamente autorizados, celebrados e entregues pelas outras partes), e o presente Contrato
constitui e, até o Fechamento, os Contratos Acessórios dos quais a Zanite seja uma parte
constituirão uma obrigação legal, válida e vinculante da Zanite, exequível contra a Zanite em
conformidade com seus termos, sujeita, às Leis aplicáveis de falência, insolvência, transmissão
fraudulenta, recuperação, moratória e Leis semelhantes que afetem os direitos dos credores em
geral e sujeitas, quanto à exequibilidade, aos princípios gerais de equidade.
(b)
Assumindo que haja a presença do quórum (conforme determinado de
acordo com os Documentos Organizacionais da Zanite), (i) cada uma dessas Propostas de
Transação (exceto a Proposta de Combinação de Negócios) identificadas na Cláusula 7.2(b), (ii)
em cada caso, exigirá a aprovação por voto afirmativo dos titulares de, no mínimo, a maioria das
Ações Ordinárias em circulação da Zanite com direito a voto, que participarem e votarem
(conforme determinado de acordo com os Documentos Organizacionais da Zanite) em uma
assembleia de acionistas devidamente convocada pelo Conselho da Zanite e realizada para essa
finalidade e (ii) a Proposta BCA exigirá a aprovação por voto afirmativo dos titulares da maioria
das ações em circulação das Ações Ordinárias da Zanite com direito a voto nessa questão.
(c)
Os votos precedentes são os únicos votos de qualquer capital social da
Zanite necessário em relação à entrada em vigor do presente Contrato pela Zanite e a consumação
das Transações, incluindo o Fechamento.
(d)
Em uma assembleia devidamente convocada e realizada, o Conselho da
Zanite aprovou por unanimidade as Transações como uma Combinação de Negócios.
Cláusula 4.3.
Ausência de Conflito.Sujeitas à Aprovação de
Acionista Zanite e às aprovações, autorizações e outros requisitos descritos na Cláusula 4.8
(a) violam ou entram em conflito nem violarão ou entrarão em conflito com qualquer disposição
ou resultam nem resultarão na violação ou inadimplemento de acordo com os Documentos
Organizacionais da Zanite, (b) violam ou entram em conflito nem violarão ou entrarão em conflito
com qualquer disposição ou resultam nem resultarão na violação ou inadimplemento de acordo
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com qualquer Lei aplicável ou Ordem Governamental aplicável à Zanite, (c) violam ou entram em
conflito nem violarão ou entrarão em conflito com qualquer disposição ou resultam nem resultarão
na violação, perda de qualquer direito ou benefício, ou providenciam ou providenciarão a
antecipação de vencimento ou constituem nem constituirão (com ou sem a notificação devida ou
decurso de tempo ou ambos) um inadimplemento (nem dão ou darão origem a qualquer direito de
rescisão, cancelamento ou antecipação de vencimento) de acordo com qualquer Contrato do qual
a Zanite seja uma parte ou ao qual a Zanite possa estar vinculada, nem rescindem ou resultam na
rescisão nem rescindirão nem resultarão na rescisão de qualquer referido Contrato ou (d) resultam
nem resultarão na criação de qualquer Ônus (exceto quaisquer Ônus Permitidos) sobre qualquer
uma das propriedades ou ativos da Zanite, exceto, no caso de cada uma das cláusulas (b) a (d), na
medida em que a ocorrência do precedente não tenha um Efeito Material Adverso da Zanite.
Cláusula 4.4.
Litígios e Processos.(a) Não há Processos Judiciais
em andamento ou, para o Conhecimento da Zanite, anunciados contra a Zanite, suas propriedades
ou ativos ou, para o Conhecimento da Zanite, qualquer de seus conselheiros, administradores,
diretores ou funcionários (em cada caso, na referida qualidade); e (b) não há nenhuma Ordem
Governamental em andamento imposta sobrea Zanite, quaisquer propriedades ou ativos da Zanite
vinculados ou sujeitos a qualquer Ordem Governamental, exceto, no caso de cada uma das
cláusulas (a) e (b), por não terem um Efeito Material Adverso da Zanite.
Cláusula 4.5.
Conformidade Legal. A Zanite não está e, desde sua
constituição não esteve, em violação de quaisquer Leis, exceto quando a violação não seja
relevante para a Zanite.
(b)
A Zanite detém todas as Licenças necessárias de acordo com as Leis
aplicáveis para a condução de seus negócios como são atualmente conduzidos e têm, alugam ou
operam seus ativos ou propriedades (Licenças estas que são válidas e em plena força e vigor) e
está, e desde sua constituição esteve, em conformidade com os termos dessas Licenças, exceto
quando não tenha um Efeito Material Adverso da Zanite.
(c)
Desde a constituição da Zanite, a Zanite ou, para o Conhecimento da Zanite,
qualquer de seus diretores, conselheiros ou funcionários que agirem nessa qualidade não
receberam qualquer notificação por escrito nem foram acusados de violação de quaisquer Leis que
tenham um Efeito Material Adverso da Zanite. A Zanite ou qualquer de seus diretores,
conselheiros ou funcionários que agirem nessa qualidade não receberam qualquer notificação por
escrito nem foram acusados de violação de quaisquer Leis que tenham um Efeito Material Adverso
da Zanite.
Cláusula 4.6.
Protocolo SEC.A Zanite registrou ou forneceu em
tempo hábil todas as declarações, prospectos, declarações de registro, formulários, relatórios e
documentos necessários a serem arquivados por ela junto à SEC desde 16 de novembro de 2020,
de acordo com o Exchange Act ou a Lei de Valores Mobiliários (coletivamente, conforme
alterados desde o momento de seu arquivamento até a presente data, os sua apresentação até a data
deste documento, os "Arquivos SEC da Zanite"), exceto o arquivamento tardio de seu relatório
trimestral no Formulário 10-Q para o trimestre encerrado em 31 de março de 2021 depositado
junto ao SEC em 21 de junho de 2021 (o "Formulário 10-Q do 1º Trimestre de 2021 da Zanite").
Cada um dos Arquivos SEC da Zanite, na respectiva data de seu arquivamento e na data de

57

qualquer aditamento, cumpriu, sob todos os aspectos relevantes, os requisitos aplicáveis da Lei de
Valores Mobiliários, da Lei de Valores Mobiliários, da Lei Sarbanes-Oxley e de quaisquer regras
e regulamentos promulgados aplicáveis aos Arquivos SEC da Zanite, exceto por qualquer
descumprimento decorrente do tratamento contábil de quaisquer Warrants da Zanite e outras
questões contábeis (coletivamente, as "Questões Contábeis Zanite") descritas no relatório anual da
Zanite sobre o Formulário 10-K/A para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2020
arquivado junto ao SEC em 14 de junho de 2021 (o "Zanite 10-K/A"), Questões Contábeis Zanite
estas que foram corrigidas no Formulário 10-K/A da Zanite. Na respectiva data de seu
arquivamento (ou se aditado ou substituído por um arquivamento antes da data do presente
Contrato ou da Data de Fechamento, então na data desse arquivamento), os Arquivos SEC da
Zanite não continha nenhuma declaração falsa de um fato relevante nem omitiu-se declarar um
fato relevante necessário a ser declarado ou necessário para tornar não enganosas as declarações
ali previstas, considerando as circunstâncias sob as quais foram feitas; exceto por quaisquer
declarações ou omissões decorrentes das Questões Contábeis Zanite, que foram corrigidas no
Formulário 10-K/A da Zanite. Na presente data, não houve nenhum comentário pendente ou não
resolvido nas cartas de comentários recebidas da SEC em relação aos Arquivamentos SEC da
Zanite. Para o Conhecimento da Zanite, nenhum dos Arquivos SEC da Zanite registrados até a
presente data está sujeito à análise ou investigação em andamento da SEC na presente data.
Cláusula 4.7.
Controles
Internos
e
Demonstrações
Financeiras.Exceto como não exigido de acordo com as isenções de diversos requisitos de
divulgação em virtude do status da Zanite como uma "companhia de crescimento emergente" na
acepção da Lei de Valores Mobiliários, conforme modificada pela Lei de Jumpstart Our Business
Startups de 2012 ("Lei JOBS"), a Zanite estabeleceu e mantém controles e procedimentos de
divulgação (conforme definido na Regra 13a-15 de acordo com o Exchange Act). Esses controles
e procedimentos de divulgação são destinados a garantir que as informações relevantes
relacionadas à Zanite, incluindo suas Subsidiárias consolidadas, se houver, sejam conhecidas pelo
diretor executivo e diretor financeiro de terceiros dentro dessas entidades, particularmente durante
os períodos em que os relatórios periódicos exigidos de acordo com o Exchange Act estiverem
sendo preparados. Com exceção das Questões Contábeis Zanite, esses controles e procedimentos
de divulgação são eficazes em alertar em tempo hábil o diretor executivo e o diretor financeiro da
Zanite das informações relevantes obrigadas a serem incluídas nos relatórios periódicos da Zanite
exigidos de acordo com o Exchange Act. Exceto pelas Questões Contábeis Zanite, desde 16 de
novembro de 2020 a Zanite estabeleceu e manteve um sistema de controles internos sobre
relatórios financeiros (conforme definido na Regra 13a-15 de acordo com o Exchange Act)
suficientes para oferecer uma garantia razoável em relação à confiabilidade dos relatórios
financeiros da Zanite e ao preparo das Demonstrações Financeiras da Zanite para fins externos de
acordo com GAAP.
(b)
Cada conselheiro e diretor executivo da Zanite apresentou à SEC em tempo
hábil todas as declarações exigidas pelo Artigo 16(a) da Lei de Valores Mobiliários e pelas regras
e regulamentos ali promulgados. A Zanite não adotou nenhuma ação proibida pelo Artigo 402 da
Lei Sarbanes-Oxley.
(c)
Desde 16 de novembro de 2020, a Zanite cumpriu, sob todos os aspectos
relevantes, as regras e regulamentos aplicáveis de governança corporativa e listagem da Nasdaq,
exceto o descumprimento temporário pela Zanite da Regra de Listagem Nasdaq 5250(c)(1)
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referente ao Formulário 10-Q do 1º Trimestre de 2021 da Zanite, de acordo com o qual a Zanite
recebeu notificação da Nasdaq em 28 de maio de 2021 (a "Notificação Nasdaq da Zanite"),
descumprimento este que desde então foi reparado. As Ações Ordinárias Classe A da Zanite são
registradas de acordo com o Artigo 12(b) da Lei de Valores Mobiliários e estão listadas para
negociação na Nasdaq. Não há nenhum Processo Judicial em andamento ou, para o Conhecimento
da Zanite anunciado contra a Zanite pela Nasdaq ou pela SEC em relação a qualquer intenção
dessa entidade de cancelar o registro das Ações Ordinárias Classe A da Zanite ou proibir ou
rescindir a listagem das Ações Ordinárias Classe A da Zanite na Nasdaq.
(d)
Os Arquivos SEC da Zanite contêm cópias fieis e completas do balanço
patrimonial auditado em 31 de dezembro, 2020 e as demonstrações de operações, fluxo de caixa e
patrimônio líquido da Zanite para o período de 7 de agosto de 2020 (início) até 31 de dezembro de
2020, juntamente com as respectivas notas (as "Demonstrações Financeiras da Zanite"). As
Demonstrações Financeiras da Zanite (i) foram preparadas dos livros e registros da Zanite,
(ii) apresentam de forma justa, sob todos os aspectos relevantes, o estado e a posição financeira da
Zanite nas respectivas datas e os resultados das operações e fluxos de caixa consolidados para os
respectivos períodos então encerrados, (iii) foram preparadas em conformidade com o GAAP
aplicado de forma consistente durante os períodos envolvidos (exceto conforme possa ser indicado
ali ou nas respectivas notas) e (iv) cumprem, sob todos os aspectos relevantes, os requisitos
contábeis aplicáveis e as regras e regulamentos da SEC, da Lei de Valores Mobiliários e a Lei de
Valores Mobiliários em vigor nas respectivas datas, com exceção de qualquer apresentação,
preparação e/ou conformidade decorrentes das Questões Contábeis Zanite. Os livros e registros da
Zanite foram e estão sendo, mantidos, sob todos os aspectos relevantes, em conformidade com o
GAAP e quaisquer outros requisitos legais e contábeis aplicáveis.
(e)
Não há nenhum empréstimo pendente ou outras concessões de crédito feitas
pela Zanite a qualquer diretor executivo (conforme definido na Regra 3b-7 de acordo com o
Exchange Act) ou conselheiro da Zanite. A Zanite não adotou nenhuma ação proibida pelo Artigo
402 da Lei Sarbanes-Oxley.
(f)
Com exceção da deficiência relevante no sistema de controles contábeis
internos da Zanite resultante das Questões Contábeis Zanite divulgadas nos Arquivos SEC da
Zanite antes da presente data. A Zanite não identificou nem tomou conhecimento (e, para o
Conhecimento da Zanite, nenhum Funcionário ou auditor independente da Zanite identificou ou
tomou conhecimento) (i) de qualquer deficiência significativa ou ponto fraco relevante no sistema
de controles contábeis internos utilizados pela Zanite, (ii) de qualquer fraude, relevante ou não,
que envolva a Zanite ou qualquer administração ou outros funcionários da Zanite que tenham
função no preparo das demonstrações financeiras ou nos controles contábeis internos utilizados
pela Zanite ou (iii) de qualquer reclamação ou alegação sobre qualquer um dos anteriores.
Cláusula 4.8.
Autoridades Governamentais; Consentimentos.Com
exceção dos (i) requisitos aplicáveis da Lei HSR, (ii) quaisquer consentimentos, aprovações,
autorizações, designações, declarações, renúncias ou arquivamentos, cuja ausência não seja ou
razoavelmente não seja suscetível de ser relevante para a Zanite, (iii) requisitos aplicáveis para as
Leis de valores mobiliários ou (iv) como possa ser necessário em decorrência de quaisquer fatos
ou circunstâncias relacionados exclusivamente à Embrear, o EAH ou à Companhia, e, assumindo
a verdade e a integralidade das declarações e garantias da Embrear, do EAH e da Companhia
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contidas no presente Contrato, nenhum consentimento, renúncia, aprovação ou autorização ou
designação, declaração ou arquivamento ou notificação a qualquer Autoridade Governamental é
necessário por parte da Zanite em relação à celebração e à entrega pela Zanite do presente Contrato
e dos Contratos Acessórios dos quais a Zanite seja uma parte e a consumação ou o cumprimento
das Transações pela Zanite.
Cláusula 4.9.
Conta do Fideicomisso.Na data do presente Contrato,
a Zanite tem, no mínimo, US$ 236.900.000,00 na Conta de Fideicomisso (incluindo, se aplicável,
um agregado de aproximadamente US$ 8.050.000,00 de comissões de subscrição diferidas e outras
taxas que estiverem sendo mantidas na Conta de Fideicomisso), esses valores monetários
investidos nos fundos de mercado monetário ou valores mobiliários do Governo dos Estados
Unidos que cumpram determinadas condições de acordo com a Regra 2a-7 promulgada sob a Lei
das Sociedades de Investimento de acordo com o Contrato de Fideicomisso de Gestão de
Investimentos, datado de 16 de novembro de 2020, entre a Zanite e a Continental Stock Transfer
& Trust Company, como agente fiduciário (o "Agente Fiduciário") (o "Contrato de Fideicomisso").
O Contrato de Fideicomisso é válido e em plena força e vigor e exequível em conformidade com
seus termos e não foi aditado ou modificado. Não há nenhum Contrato separado, cartas
complementares ou outros arranjos ou entendimentos (escritos ou não, expressos ou implícitos)
que torne a descrição do Contrato de Fideicomisso nos Arquivos SEC da Zanite imprecisa ou que
dê a qualquer Pessoa (exceto os acionistas da Zanite detentores das Ações Ordinárias da Zanite
vendidas na oferta pública inicial da Zanite que tiverem optado por resgatar suas ações das Ações
Ordinárias da Zanite em conformidade com os Documentos Organizacionais da Zanite e os
subscritores da oferta pública inicial da Zanite em relação às comissões de subscrição diferidas) o
direito a qualquer parte dos produtos na Conta de Fideicomisso. Antes do Fechamento, nenhum
dos fundos mantidos na Conta de Fideicomisso pode ser liberado, exceto para pagar os Impostos
e pagamentos em relação a todos os Resgates de Ações da Zanite. Não há nenhuma reclamação ou
processo em andamento ou, para o Conhecimento da Zanite, anunciado em relação à Conta de
Fideicomisso. A Zanite cumpriu todas as obrigações relevantes necessárias a serem realizadas por
ela até o momento, e não está em inadimplemento, violação ou em falta no cumprimento ou
qualquer outro aspecto (reclamado ou real) em relação ao Contrato de Fideicomisso e não ocorreu
nenhum evento que, com a devida notificação o decurso de tempo ou ambos, constituiria um
inadimplemento ou violação. Desde 7 de agosto de 2020, a Zanite não liberou qualquer valor
monetário da Conta de Fideicomisso, exceto conforme permitido em conformidade com o Contrato
de Fideicomisso e os Documentos Organizacionais da Zanite. Na Data de Fechamento, as
obrigações da Zanite de dissolver ou liquidar em conformidade com os Documentos
Organizacionais da Zanite serão rescindidas e na Data de Fechamento, a Zanite ] não terá nenhuma
obrigação em conformidade com os Documentos Organizacionais da Zanite de dissolver e liquidar
os ativos da Zanite em virtude da consumação das Transações. Para o Conhecimento da Zanite,
na presente data, após a Data de Fechamento, nenhum Acionista Zanite terá direito de receber
qualquer valor da Conta de Fideicomisso, exceto na medida em que esse Acionista Zanite esteja
exercendo um Resgate de Ações Zanite. Na presente data, assumindo a precisão das declarações e
garantias da Embraer contidas no presente instrumento e o cumprimento pela Embraer de suas
obrigações previstas no presente instrumento, a Zanite não tem motivo para acreditar que qualquer
uma das condições para o uso de fundos na Conta de Fideicomisso não será cumprida ou que os
fundos disponíveis na Conta de Fideicomisso não estarão disponíveis à Zanite na Data de
Fechamento.
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Cláusula 4.10.
Lei das Sociedades de Investimento; Lei JOBS.A
Zanite não é uma "companhia de investimentos" ou uma Pessoa direta ou indiretamente
"controlada" por ou que atua em nome de uma "companhia de investimentos", em cada caso, na
acepção da Lei das Sociedades de Investimento. A Zanite constitui uma "companhia de
crescimento emergente" na acepção da Lei JOBS.
Cláusula 4.11.
Ausência de Alterações.De 31 de dezembro de 2020
até a data do presente Contrato, (a) exceto em relação a ou em preparo das Transações, a Zanite
conduziu, sob todos os aspectos relevantes, seus negócios e operou suas propriedades no curso
normal dos negócios, (b) nenhuma ação foi tomada em relação à Zanite que, se tomada após a data
do presente Contrato mas antes do Fechamento constituiria uma violação da Cláusula 6.3(a), e (c)
não houve nenhum evento ou ocorrência que tenha tudo um Efeito Material Adverso da Zanite.
Cláusula 4.12.
Compliance Anticorrupção.Desde a constituição da
Zanite, a Zanite e qualquer de suas Subsidiárias ou seus respectivos conselheiros ou diretores ou,
para o Conhecimento da Zanite, qualquer funcionário ou agente que agir em nome de qualquer um
dos anteriores, direta ou indiretamente, não ofereceram, prometeram, autorizaram nem efetuaram
qualquer pagamento indevido ou item de valor a: (i) qualquer oficial ou funcionário de uma
Autoridade Governamental, qualquer partido político ou respectivo oficial ou qualquer candidato
a cargo político ou (ii) qualquer outra Pessoa, em qualquer caso, sabendo que todo ou uma parte
desse valor monetário ou item de valor será oferecido, dado ou prometido, direta ou indiretamente,
a qualquer oficial ou funcionário de uma Autoridade Governamental ou candidato a cargo político,
em cada caso (i) e (ii) em violação das Leis Antissuborno.
(b)
A Zanite e suas Subsidiárias instituíram e mantêm políticas e procedimentos
razoavelmente voltados para garantir o cumprimento, sob todos os aspectos relevantes, das Leis
Antissuborno.
(c)
Para o Conhecimento da Zanite, na presente data, não há nenhuma
investigação interna, investigações de terceiros (inclusive por qualquer Autoridade Governamental)
ou auditorias internas ou externas atuais ou em andamento que tratem de quaisquer alegações ou
informações relevantes sobre violações possíveis ou reais relevantes das Leis Antissuborno pela
Zanite ou qualquer de suas Subsidiárias.
Cláusula 4.13.
Inexistência de Responsabilidades Não Reveladas.A
Zanite não tem qualquer responsabilidade, obrigação, reclamação ou sentença, exceto as
responsabilidades, obrigações, reclamações ou sentenças (a) refletidas ou reservadas nas
Demonstrações Financeiras da Zanite ou divulgadas nas respectivas notas incluídas nos Arquivos
SEC da Zanite, (b) que tenham surgido no curso normal dos negócios desde a data do balanço
patrimonial mais recente incluído nas Demonstrações Financeiras da Zanite, (c) incorridas em
relação à negociação, preparo ou celebração do presente Contrato ou de quaisquer Contratos
Acessórios ou à concretização das Transações, (d) que sejam dispensadas ou pagas antes ou no
Fechamento ou (e) que não sejam, individualmente ou em conjunto, relevantes para a Zanite. Na
presente data, não há valores pendentes em quaisquer Empréstimos de Capital de Giro.
Cláusula 4.14.
Capitalização da ZaniteNa data deste Contrato, o
número total de ações de todas as classes do capital social, cada uma com valor nominal de
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$ 0,0001 por ação, que a Zanite está autorizada a emitir é de 111.000 ações, compreendendo (i)
110.000.000 Ações Ordinárias da Zanite, incluindo 100.000.000 Ações Ordinárias Classe A da
Zanite, das quais 23.000.000 estão emitidas e em circulação e 10.000.000 Ações Ordinárias Classe
B da Zanite, das quais 5.750.000 estão emitidas e em circulação, e (ii) 1.000.000 ações
preferenciais da Zanite, das quais nenhuma ação foi emitida e está em circulação (cláusulas (i) e
(ii) coletivamente, os “Valores Mobiliários da Zanite”). O disposto acima todos os Valores
mobiliários da Zanite emitidos e em circulação na data deste Contrato. Todos os Valores
mobiliários da Zanite emitidos e em circulação (i) foram devidamente autorizados e estão
validamente emitidos e totalmente pagos e não sujeitos a chamadas adicionais; (ii) foram
oferecidos, vendidos e emitidos em conformidade com a lei aplicável, incluindo valores
mobiliários federais e estaduais, e todos os requisitos estabelecidos em (A) Documentos
Organizacionais da Zanite, e (B) qualquer outro Contrato aplicável que regule a emissão desses
valores mobiliários; e (iii) não estão sujeitos a, nem foram emitidos em violação de, qualquer opção
de compra, direito de preferência, direito de subscrição ou qualquer direito semelhante sob
qualquer disposição de qualquer Lei aplicável, Documentos Organizacionais da Zanite ou qualquer
Contrato do qual a Zanite seja uma parte ou esteja de outra forma vinculada.
(b)
Sujeito aos termos das condições do Contrato de Warrant da Zanite, os
Warrants da Zanite serão exercíveis após a entrada em vigor na Bolsa de Valores de por uma ação
das Ações Ordinárias da Zanite a um preço de exercício de onze dólares cinquenta centavos
($ 11,50) por ação inteira. Sujeito aos termos das condições de cada Novo Warrant, cada Novo
Warrant será exercível pelo número de Ações Ordinárias da Zanite em cada Novo Warrant a um
preço de exercício de um centavo ($ 0,01) por ação inteira, onze dólares e cinquenta centavos
($11,50) por ação inteira ou quinze dólares ($15,00) por cada ação inteira, se aplicável. Na data
deste Contrato, 11.500.000 Garantias Públicas Zanite, 14.250.000 Garantias de Colocação Privada
e Zero Zanite Garantias de Capital de Giro são emitidos e estão pendentes e, a partir da Data de
Fechamento, as Novas Garantias serão emitidas e estarão em circulação. As Garantias da Zanite
não são exercíveis até (x) 16 de novembro de 2021 e (y) trinta (30) dias após o Fechamento, o que
ocorrer por último. Todas as Garantias da Zanite (i) em circulação foram devidamente autorizadas
e emitidas de forma válida e constituem obrigações válidas e vinculantes da Zanite, executáveis
contra a Zanite de acordo com seus termos, sujeito à lei aplicável de falência, insolvência,
transferência fraudulenta, reorganização, moratória e leis semelhantes que afetam os direitos dos
credores em geral e estão sujeitas, quanto à exequibilidade, aos princípios gerais de equidade; (ii)
foram oferecidas, vendidas e emitidas em conformidade com a legislação aplicável, incluindo leis
de títulos federais e estaduais, e todos os requisitos estabelecidos em (1) Documentos
Organizacionais da Zanite e (2) quaisquer outros Contratos aplicáveis que regem a emissão de tais
títulos; e (iii)não estão sujeitas a, nem foram emitidas em violação de, qualquer opção de compra,
opção direito de preferência, direito de subscrição ou qualquer direito semelhante nos termos de
qualquer disposição de qualquer lei aplicável, Documentos Organizacionais da Zanite ou qualquer
Contrato do qual a Zanite seja uma parte ou de outra forma vinculada. Exceto pelos Documentos
Organizacionais da Zanite e este Contrato, não há Contratos pendentes da Zanite para recomprar,
resgatar ou de outra forma adquirir quaisquer Valores Mobiliários da Zanite.
(c)
Exceto conforme estabelecido nesta Cláusula 4.14 ou conforme
contemplado por este Contrato ou outros documentos contemplados neste documento, Zanite não
concedeu quaisquer opções pendentes, direitos de valorização de ações, garantias, direitos ou
outros títulos conversíveis em ou trocáveis ou exercíveis por Valores Mobiliários Zanite, ou
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quaisquer outros compromissos ou acordos que prevejam a emissão de ações adicionais, a venda
de ações em tesouraria, para a recompra ou resgate de quaisquer Valores Mobiliários Zanite ou o
valor do qual é determinado por referência aos Valores Mobiliários da Zanite e não há Contratos
de qualquer tipo que possam obrigar a Zanite a emitir, comprar, resgatar ou de outra forma adquirir
qualquer um dos Valores Mobiliários da Zanite.
(d)
Os Valores Mobiliários da Zanite, quando emitidos de acordo com os
termos deste instrumento, deve ser devidamente autorizados e validamente emitidos, totalmente
pagos e não passíveis de chamada e emitidos em conformidade com todas as Leis de valores
mobiliários estaduais e federais aplicáveis e não estarão sujeitos a, e não serão emitidos em
violação de qualquer Lei de Ônus (exceto estar sujeito a restrições de transferência de acordo com
quaisquer Leis relacionadas a valores mobiliários aplicáveis, de acordo com o Contrato de Direitos
de Registro ou sob os Documentos Organizacionais Aditados e Consolidados Zanite), opção de
compra, direito de preferência, direito de assinatura ou qualquer direito semelhante sob qualquer
disposição da Lei aplicável, Documentos Organizacionais da Zanite ou qualquer Contrato do qual
a Zanite seja parte ou de outra forma vinculada.
(e)
Na data ou antes da data deste Contrato, Zanite celebrou Contratos de
Subscrição com certos Investidores PIPE, cujas cópias verdadeiras e corretas foram fornecidas a
Embraer na ou antes da data deste Contrato, nos termos dos quais, nesta data, e nos termos e sujeito
às condições dos quais, tais Investidores do PIPE concordaram, em conexão com as transações
aqui contempladas, em comprar da Zanite ações ordinárias da Classe A por um valor de
investimento do PIPE de pelo menos $305.000.000,00 (tal valor, o "Compromisso de Valor de
Investimento PIPE"), (i) pelo menos $175.000.000,00 dos quais são em relação a tais ações a serem
adquiridas por um ou mais Embraer Investidores PIPE e (ii) pelo menos $25.000.000,00 dos quais
devem ser em relação a tais ações a serem adquiridas por um ou mais Investidores Patrocinadores
do PIPE. Na data deste Contrato ou antes dela, Zanite identificou para Embraer cada um dos
respectivos Investidores do PIPE (ou fez com que cada um desses Investidores do PIPE fosse
identificado para Embraer). Esses Contratos de Subscrição estão em pleno vigor e efeito com
relação a, e vinculativos para, Zanite e, pelo Conhecimento da Zanite, em cada parte Investidor do
PIPE, de acordo com seus termos.
(f)
Zanite não tem Subsidiárias e não possui, direta ou indiretamente, nenhuma
participação acionária ou outras participações ou investimentos (seja patrimônio líquido ou dívida)
em qualquer Pessoa, incorporada ou não. A Zanite não é parte de nenhum Contrato que obrigue a
Zanite a investir dinheiro, emprestar dinheiro ou fazer qualquer contribuição de capital a qualquer
outra pessoa. Não há outros Contratos entre a Zanite (ou qualquer de suas Afiliadas) e qualquer
Investidor do PIPE com relação a qualquer Contrato de Subscrição que possa afetar adversamente
as obrigações do Investidor do PIPE de financiar sua subscrição.
Cláusula 4.15.
Honorários dos Corretores.Exceto as taxas descritas
na Cláusula 4.15 da Carta de Divulgação Zanite, nenhum corretor, localizador, banqueiro de
investimento ou outra Pessoa tem direito a qualquer taxa de corretagem, taxa de localizador ou
outra comissão em conexão com as Transações com base em acordos feitos pela Zanite ou qualquer
uma de suas afiliadas.
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Cláusula 4.16.
Endividamento.Sem levar em
quaisquer Empréstimos de Capital de Giro, Zanite não tem Endividamento.

consideração

Cláusula 4.17.
Impostos.Todos os rendimentos e outras Declarações
Fiscais materiais exigidas para ser arquivadas por ou com relação à Zanite foram arquivadas
oportunamente (levando em consideração quaisquer extensões aplicáveis). Essas Declarações de
Imposto de Renda são fiéis, verdadeiras e completas em todos os aspectos relevantes.
(b)
Todos os impostos sobre a renda e outros impostos relevantes e todos os
outros impostos materiais e passivos fiscais relevantes da, ou com relação a, Zanite que são devidos
e pagáveis (sejam ou não mostrados em qualquer declaração de imposto) foram pagos
integralmente em tempo hábil. Quaisquer impostos ou obrigações fiscais relacionadas a um
período fiscal de pré-fechamento que ainda não são devidos (i) para os períodos abrangidos pelas
Demonstrações Financeiras da Zanite foram devidamente provisionados e divulgados de forma
adequada nas Demonstrações Financeiras da Zanite de acordo com o GAAP, e (ii) para períodos
não cobertos pelas Demonstrações Financeiras da Zanite foram devidamente contabilizados nos
livros e registros da Zanite de acordo com o GAAP.
(c)
Zanite reteve de valores devidos a qualquer funcionário, credor ou outra
pessoa todos os impostos materiais exigidos por lei para serem retidos, pagos à Autoridade
Governamental competente em tempo hábil todos esses valores retidos necessários para ter sido
assim pago acima de e cumprido em todos os aspectos materiais com todas as retenções aplicáveis
e requisitos de relatórios relacionados com relação a tais impostos que devem ser retidos.
(d)
Zanite na forma prescrita pelas Leis aplicáveis, (i) coletou e remeteu todos
os valores materiais de vendas, uso, valor agregado e impostos semelhantes com relação às vendas
feitas aos seus clientes ou serviços prestados aos seus clientes e (ii ) para todas as vendas ou
serviços isentos de impostos sobre vendas, uso, valor agregado e similares e que foram feitos sem
cobrança ou remessa de tais impostos, recebidos e retidos quaisquer certificados de isenção de
impostos apropriados e outra documentação qualificando tal venda ou serviço como isento.
(e)
Não há nenhum Ônus (exceto Ônus Permitidos) para quaisquer Impostos
materiais sobre a propriedade ou ativos da Zanite.
(f)
Até onde seja do conhecimento da Zanite, nenhuma reclamação por escrito,
avaliação, deficiência ou ajuste proposto para qualquer valor material de imposto devido ou
pagável pela Zanite foi declarado ou avaliado nos últimos três (3) anos por qualquer Autoridade
Governamental contra a Zanite que permanece não resolvida ou não paga, exceto para reclamações,
avaliações, deficiências ou ajustes propostos sendo contestados de boa fé e para os quais as
reservas adequadas foram estabelecidas de acordo com GAAP.
(g)
(A) Zanite não é atualmente e não tem sido nos últimos três (3) anos o
objeto de uma auditoria ou outro exame de impostos pelas autoridades fiscais de qualquer nação,
estado ou localidade; e (B) para o conhecimento da Zanite, nenhuma auditoria desse tipo está
contemplada ou pendente.
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(h)
Não há nenhum Processo Judicial em andamento ou pendente com relação
a quaisquer Impostos materiais da Zanite devidos e pagáveis e há nenhuma renúncia, extensão ou
solicitação de qualquer renúncia ou extensão de qualquer estatuto de limitações atualmente em
vigor com relação a quaisquer impostos materiais da Zanite devidos e a pagar.
(i)
Nenhuma reclamação por escrito foi feita por qualquer Autoridade
Governamental onde Zanite não apresentou Declarações de Imposto de Renda que são ou podem
estar sujeitas à tributação naquela jurisdição.
(j)
Zanite não é parte de qualquer indenização de imposto ou
compartilhamento de imposto ou semelhante acordo (exceto qualquer tal contrato somente entre
Zanite e contratos comerciais habituais não relacionados principalmente a impostos que foram
celebrados com Pessoas que são não Afiliadas ou proprietários de patrimônio da Zanite).
(k)
Zanitenão foi uma parte de qualquer transação tratada pelas partes como
uma distribuição de ações qualificada para imposto-livre tratamento sob o Artigo 355 do Código
nos dois (2) anos anteriores à data deste Contrato.
(l)
Zanite não foi incluída em qualquer declaração de imposto "consolidada",
"unitária" ou "combinada" prevista pela Lei dos Estados Unidos, qualquer jurisdição fora dos EUA
ou qualquer estado, província, prefeito ou localidade com relação a Impostos para qualquer período
tributável para o qual o prazo de prescrição não tenha expirado.
(m)
Zanite não é responsável por impostos de qualquer outra pessoa (exceto
Zanite) nos termos do Regulamento do Tesouro, Artigo 1.1502-6 ou qualquer disposição
semelhante do estado, local ou estrangeiro Lei Tributária ou como cessionário ou sucessor ou por
contrato (exceto contratos comerciais habituais (ou Contratos celebrados no curso normal dos
negócios) não relacionados principalmente a Impostos) ou de outra forma.
(n)
Zanitenão participou de uma “transação listada” de acordo com o
significado do Artigo 1.6011-4 (b) (2) do Regulamento do Tesouro.
(o)
Zanite é, e tem sido, desde sua formação, tratada como uma associação
tributável como uma corporação para fins de imposto de renda federal dos Estados Unidos.
(p)
A Zanite não será obrigada a incluir qualquer item material de renda ou
excluir qualquer item material de dedução de renda tributável para qualquer período tributável (ou
parte dele) encerrado após a Data de Fechamento como resultado de qualquer: (A) mudança no
método de contabilização de um período tributável (ou parte dele) que termina na ou antes da Data
de Fechamento e feita antes do Fechamento; (B) decisão por, ou acordo por escrito com, uma
Autoridade Governamental (incluindo qualquer Contrato de fechamento de acordo com a Cláusula
7121 do Código ou qualquer disposição semelhante da Lei Tributária) emitida ou executada antes
do Fechamento; (C) venda a prazo ou disposição de transação aberta feita antes do Fechamento;
(D) valor pré-pago recebido antes do Fechamento; (E) transações interCompanhia ou contas de
perda excedente descritas nos Regulamentos do Tesouro promulgados sob o Artigo 1502 do
Código (ou qualquer disposição correspondente ou semelhante da Lei de Imposto de Renda
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estadual, local ou estrangeira) que existia antes do Fechamento; ou (F) qualquer inclusão no Artigo
965 do Código.
Cláusula 4.18.
Atividades Comerciais.Desde a formação, a Zanite
não conduziu nenhuma atividade comercial além das atividades relacionadas à oferta pública
inicial da Zaniteou direcionada à realização de uma Combinação de Negócios. Exceto conforme
estabelecido nos Documentos Organizacionais da Zanite ou de outra forma contemplado por este
Contrato ou os Contratos Acessórios e as Transações, há nenhum acordo, compromisso ou Ordem
Governamental vinculante para a Zanite ou para a qual Zanite é uma parte que tem ou seria
razoavelmente que teria o efeito de proibir ou prejudicar qualquer prática comercial da Zanite ou
qualquer aquisição de propriedade pela Zanite ou a condução de negócios pela Zanite conforme
conduzido atualmente ou conforme contemplado para ser conduzido a partir do Fechamento,
exceto tais efeitos, individualmente ou no agregado, que não foram e não seria razoavelmente ser
esperado para ser material para Zanite.
(b)
Exceto para as Transações, Zanite não possui ou tem o direito de adquirir,
direta ou indiretamente, qualquer participação ou investimento (seja capital ou dívida) em qualquer
corporação, parceria, joint venture, negócio, trust ou outra entidade. Exceto por este Contrato e os
Contratos Acessórios e as Transações, a Zanite não tem interesses materiais, direitos, obrigações
ou responsabilidades com relação a, e é não é parte, está vinculada por ou tem seus ativos ou
propriedade sujeitos a, em cada caso seja direta ou indiretamente, qualquer contrato ou transação
que seja, ou razoavelmente seja interpretado como constituindo, uma combinação de negócios.
(c)
Na data deste documento e exceto para este Contrato, os Contratos
Acessórios e as Transações (incluindo com relação a despesas e taxas incorridas em relação a eles
e as Despesas de Transação Zanite), Zanite não é parte de qualquer Contrato com qualquer outra
Pessoa que exigiria pagamentos pela Zanite ou qualquer uma de suas Afiliadas após a data deste
documento superiores a $ 1.000.000 no total com relação a qualquer Contrato individual.
Cláusula 4.19.
Questões de Funcionários.A Zanite não tem e nunca
teve nenhum funcionário ou outro prestador de serviço individual (coletivamente, " Funcionários
Zanite") e a Zanite não patrocinou, manteve, contribuiu ou teve qualquer responsabilidade a
respeito de qualquer Plano de Benefícios Zanite. Nenhum Zanite Funcionário é ou foi coberto por
qualquer Acordo Coletivo de Trabalho nem é o consentimento de, consulta de, prestação de
aconselhamento formal por, emissão de notificação ou apresentação de qualquer pedido a qualquer
Organização do Trabalho ou qualquer Autoridade Governamental necessária para a Zanite celebrar
este Contrato e os documentos aqui contemplados.
Cláusula 4.20.
Cotação do Mercado de Ações.Na data deste
documento, as ações ordinárias da Zanite Classe A estão registradas de acordo com a Cláusula 12
(b) da Lei de Valores Mobiliários e estão listadas para negociação na Nasdaq sob o símbolo
“ZNTE”. As unidades Zanite são listadas no Nasdaq sob o símbolo “ZNTEU”. Na data deste
documento, os Bônus Públicos da Zanite são registrados de acordo com a Cláusula 12 (b) da Lei
de Valores Mobiliários e são listados para negociação na Nasdaq sob o símbolo “ZNTEW”. Zanite
está em conformidade com as regras da Nasdaq aplicáveis a ela e está sem ação ou processo
pendente ou, pelo conhecimento da Zanite, ameaçado contra Zanite pela Nasdaq ou pela SEC com
relação a qualquer intenção de tal entidade de cancelar o registro das Ações ordinárias Classe A
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da Zanite, Unidades ou Warrants Zanite da Zanite ou encerrar a listagem das Ações ordinárias
Classe A da Zanite, Unidades ou Warrants Zanite da Zanite na Nasdaq. Nenhuma das Zanite ou
suas Afiliadas tomou qualquer medida para tentar rescindir o registro das Ações Ordinárias Classe
A da Zanite, Unidades da Zanite ou Bônus da Zanite nos termos da Lei de Valores Mobiliários,
exceto conforme contemplado por este Contrato.
Cláusula 4.21.
Procuração.Nenhuma das informações relacionadas
à Zanite ou suas afiliadas fornecidas pela Zanite ou suas afiliadas por escrito para inclusão na
procuração, na data em que a Procuração (ou qualquer alteração ou suplemento a ela) é primeiro
enviado aos Acionistas da Zanite, por ocasião da Assembleia Geral da Zanite, ou na Data de
Fechamento, conter qualquer declaração falsa de um fato relevante ou omitir a declaração de
qualquer fato relevante necessário para ser ali declarado, em luz das circunstâncias em que eles
foram feitos 1718, não são enganosos; desde que, no entanto, a Zanite não faz declarações ou
garantias quanto a (a) informações contidas ou omitidas da Procuração com base e em
conformidade com as informações fornecidas por escrito à Zanite por ou em nome de Embraer
especificamente para inclusão na Procuração, ou (b) quaisquer declarações prospectivas fornecidas
por ou em nome da Zanite ou suas Afiliadas para inclusão em, ou relacionadas às informações a
serem incluídas na Procuração.
Cláusula 4.22.
Leis Anti-Takeover.O Conselho de Administração
da Zanite (incluindo qualquer comitê ou subgrupo do Conselho de Administração da Zanite,
conforme aplicável) tomou todas as medidas necessárias, se houver, para que as restrições às
combinações de negócios contidas na Cláusula 203 do DGCL não se aplicará com relação a, ou
como resultado da execução deste Contrato ou dos Contratos Acessórios pela Zanite ou a
consumação das Transações pela Zanite ou a quaisquer transações pela Embraer ou suas
Subsidiárias seguintes a consumação das Transações. Na data deste Contrato, nenhum outro "preço
justo", "moratória", "aquisição de ações de controle", "combinação de negócios" ou outro estatuto
ou lei antiaquisição é aplicável à Zanite, a este Contrato, às Transações ou os Contratos Acessórios.
Cláusula 4.23.
Ausência de Garantias.Não obstante qualquer
disposição contida em este Artigo IV ou qualquer outra disposição deste instrumento, Zanite
reconhece e concorda que Zanite fez sua própria investigação do Negócio UAM, da Companhia e
da Subsidiária brasileira e que Embreaer, EAH, a Companhia e qualquer um de seus respectivos
afiliados ou representantes não está fazendo qualquer declaração ou garantia, expressa ou implícita,
além daquelas expressamente dadas por Embreaer, o EAH e a Companhia no Artigo III, incluindo
qualquer garantia implícita ou declaração quanto à condição, comercialização, adequação ou
adequação para um propósito específico ou comércio em relação a qualquer um dos ativos do
Negócio UAM. Sem limitar a generalidade do precedente, é entendido que quaisquer estimativas
de custos, projeções financeiras ou outras ou outras previsões que podem ser contidas ou referidas
na Carta de Divulgação da Companhia ou em outro lugar, bem como quaisquer informações,
documentos ou outros materiais (incluindo quaisquer materiais contidos em qualquer "data room"
(acessado ou não pela Zanite ou seus Representantes) ou revisado pela Zanite de acordo com o
Contrato de Confidencialidade) ou apresentações de gerenciamento que foram ou serão
posteriormente ser fornecido à Zanite ou qualquer de suas Afiliadas ou Representantes não são e
não serão consideradas representações ou garantias da Embreaer, do EAH ou da Companhia, e
nenhuma declaração ou garantia é feita quanto à precisão ou integridade de qualquer um dos itens
anteriores, exceto quando seja expressamente estabelecido no Artigo I II deste Contrato. Exceto
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se expressamente estabelecido de outra forma neste Contrato, Zanite entende e concorda que
quaisquer ativos, propriedades e o Negócio UAM são fornecidos "como é", "onde é" e estão
sujeitos a, exceto conforme indicado de outra forma nas representações e garantias contidas no
Artigo III, com todas as falhas e sem qualquer outra declaração ou garantia de qualquer natureza.
Cláusula 4.24.
Ausência
de
Declarações
ou
Garantias
Adicionais.Exceto conforme previsto neste Artigo IV, nem a Zanite ou qualquer uma de suas
Afiliadas, nem qualquer um de seus respectivos Representantes fez, ou está fazendo, ou será
considerado que fez, qualquer declaração ou garantia de qualquer natureza, expressa ou implícita,
por lei ou em equidade, para Embreaer, o EAH ou a Companhia ou qualquer uma de suas
respectivas afiliadas e nenhuma parte deve ser responsável em relação à precisão ou integridade
de qualquer documentação ou outra informação fornecida à Embreaer, ao EAH ou à Companhia
ou qualquer uma de suas respectivas Afiliadas, incluindo informações, documentos, projeções,
previsões ou outro material disponibilizado a Embreaer, o EAH ou a Companhia ou qualquer um
de seus respectivos Afiliados ou Representantes em quaisquer "salas de dados", apresentações de
gestão ou de outra forma em conexão com as Transações e nenhuma declaração contida em
qualquer um desses materiais ou feitos em qualquer apresentação deve ser considerada uma
declaração ou garantia abaixo, ou de outra forma, ou considerada ser invocada por Embreaer, EAH
ou a Companhia na execução, entrega ou execução deste Contrato, os Contratos Acessórios ou as
Transações. Exceto pelas declarações e garantias expressamente estabelecidas neste Artigo IV
ou nos Contratos Acessórios, é entendido que quaisquer estimativas de custos, projeções ou outras
previsões, quaisquer dados, informações financeiras ou quaisquer memorandos ou materiais de
oferta ou apresentações, incluindo qualquer memorando de oferta ou materiais semelhantes,
disponibilizados por ou em nome da Zanite não são e não devem ser ou incluir declarações ou
garantias da Zanite ou de qualquer outra pessoa, e não são e não devem ser considerados ser
invocados por Embreaer, o EAH ou a Companhia na assinatura, entrega ou cumprimento deste
Contrato, os Contratos Acessórios ou as Transações.
ARTIGO V - OBRIGAÇÕES DAS PARTES EMBRAER
Cláusula 5.1.
Condução das Atividades UAM.A partir da data
deste Contrato até o Fechamento e rescisão válida deste Contrato de acordo com o Artigo Erro!
Fonte de referência não encontrada. (o “Período Intermediário”), exceto (x) conforme de outra
forma expressamente contemplado por este Contrato, Cláusula 5.1 ou Cláusula 7.3 da Carta de
Divulgação da Companhia ou conforme expressamente contemplado pelos Contratos Acessórios
(incluindo, para evitar dúvidas, qualquer ações que são expressamente contempladas pelo Contrato
de Contribuição, os Contratos de Subscrição e quaisquer Contratos de Subscrição Adicionais ou o
Contrato de Direitos de Registro), (y) conforme exigido pela lei aplicável, Ordem Governamental
ou outra diretiva por uma Autoridade Governamental (incluindo qualquer COVID- 19 Medidas)
ou (z) conforme consentido pela Zanite por escrito (cujo consentimento não deve ser
indevidamente condicionado, retido, atrasado ou negado), (A) cada um de Embreaer, o EAH e a
Companhia devem, e devem fazer com que suas respectivas Subsidiárias, envidem esforços
comercialmente razoáveis para (i) operar o Negócio UAM (incluindo os Ativos Transferidos) em
todo o material respeita em o curso normal dos negócios e (ii) mantém em todos os aspectos
materiais as relações comerciais existentes e a boa vontade da UAM Business, da Companhia ou
de suas subsidiárias com seus principais clientes, fornecedores, parceiros, contratantes, consultores,
distribuidores e credores; forneceu que, no caso de ações que são tomadas (ou omitidas para ser
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tomadas) razoavelmente em resposta a uma emergência ou condição urgente ou condições
decorrentes de COVID-19 ou requisitos legais relacionados a COVID-19 (incluindo quaisquer
Medidas COVID-19), Embraer e suas Subsidiárias (exclusivamente em relação ao Negócio UAM)
não devem ser considerados atuando fora do curso normal dos negócios, desde que tais ações ou
omissões sejam razoavelmente feitas para proteger a saúde ou o bem-estar dos funcionários,
diretores, executivos ou agentes do Negócio UAM ou para atender a tais requisitos legais e (B) o
EAH, a Embraer (no caso de cada um dos Embreaer, o EAH, exclusivamente em relação ao
Negócio UAM, incluindo os Ativos Transferidos) não fará o seguinte, e deve fazer com que suas
respectivas Subsidiárias não o façam:
(i)
mudar, modificar ou alterar, ou buscar qualquer aprovação de seus
respectivos acionistas para mudar, modificar ou alterar, os Documentos Organizacionais da
Companhia ou da Subsidiária brasileira ou forma ou fazer com que seja formada qualquer
Subsidiária da Companhia;
(ii)
fazer ou declarar qualquer dividendo ou distribuição aos acionistas da
Companhia ou da Subsidiária brasileira ou fazer quaisquer outras distribuições em relação a
quaisquer ações da Companhia ou outras participações acionárias da Companhia ou da Subsidiária
brasileira;
(iii) dividir, combinar, reclassificar, recapitalizar ou de outra forma alterar
quaisquer termos de quaisquer unidades (incluindo as Unidades da Companhia), ações ou série da
Companhia ou do capital social da Subsidiária brasileira ou participação acionária;
(iv)
comprar, recomprar, resgatar ou de outra forma adquirir qualquer capital
social emitido e em circulação, ações em circulação do capital social, capital social ou
participações, bônus de subscrição ou outras participações acionárias da Companhia ou da
Subsidiária brasileira;
(v)
(A) modificar em qualquer aspecto material ou rescindir (exceto de acordo
com seus termos) qualquer Contrato que deva ser listado na Cláusula 3.11 da Carta de Divulgação
da Companhia, ou (B) diferente do normal curso, entre em qualquer contrato que precise ser listado
na Cláusula 3.11 da Carta de Divulgação da Companhia que seria relevante para a Companhia e
suas Subsidiárias, como um todo, ou o Negócio UAM, considerado como um todo, em cada caso,
exceto conforme exigido pela Lei aplicável;
(vi)
vender, ceder, transferir, transmitir, arrendar ou de outra forma dispor, ou
criar ou incorrer em qualquer Ônus (exceto Ônus Permitidos) sobre quaisquer ativos tangíveis ou
propriedades da Companhia ou da Subsidiária brasileira (incluindo quaisquer Ativos Transferidos),
exceto para (i) disposições de equipamento obsoleto ou sem valor e (ii) transações no curso normal
dos negócios;
(vii) adquirir qualquer participação acionária em qualquer propriedade real ou,
exceto para as Locações de Bens Imóveis contemplados pelo Contrato de Contribuição, celebrar
qualquer Locação de Bem Imóvel (ou alterar qualquer Locação de Bem Imóvel de qualquer forma
relevante);
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(viii)
exceto conforme exigido por lei, qualquer Plano de Benefícios ou Acordo
Coletivo de Trabalho ou em conexão com a Reestruturação Pré-Fechamento, (i) celebrar, adotar
ou alterar qualquer Plano de Benefícios de Transferência de UAM, (ii) celebrar, adotar ou alterar
qualquer Plano de Benefícios material que seria um Plano de Benefícios UAM se em vigor na
data deste documento, exceto entrar, adotar ou alterar Planos de Benefícios que, não sejam Planos
de Benefícios de Transferência de UAM, são geralmente aplicáveis a funcionários de Embraer e
suas afiliadas e não afetem desproporcionalmente os Funcionários de Negócios da UAM, (iii)
aumentar a remuneração, bônus, pensão, bem-estar, benefícios adicionais fornecidos a qualquer
Funcionário de Negócios da UAM, exceto os aumentos que não excedam 20% individualmente ou
10% no agregado em relação a quaisquer funcionários de negócios da UAM com salário base anual
ou salários inferiores a $ 150.000, (iv) contratar ou contratar qualquer novo funcionário ou
indivíduo independente contratado dentário que é considerado um Funcionário de Negócios da
UAM se esse novo funcionário ou contratado independente individual receber uma remuneração
base anual superior a $ 150.000, ou (v) rescindir (exceto por justa causa) qualquer Funcionário de
Negócios da UAM que seja um diretor executivo, ou notificar qualquer ação desse tipo;
(ix)
adquirir por fusão ou consolidação com, ou fundir ou consolidar com, ou
comprar substancialmente todos ou uma parte material dos ativos de, qualquer corporação,
parceria, associação, joint venture ou outra organização comercial ou sua divisão;
(x)
incorrer ou assumir qualquer Endividamento por dinheiro emprestado, ou
garantir qualquer Endividamento por dinheiro emprestado de outra Pessoa, que seria ser
Endividamento da Companhia ou da Subsidiária Brasileira na Data de Fechamento, exceto, em
cada caso, em um valor agregado não superior a $ 30.000.000;
(xi)
(A) fazer, revogar ou alterar qualquer escolha material com relação aos
Impostos relevantes da Companhia e / ou da Subsidiária brasileira ou com relação ao Negócio
UAM ou Ativos Transferidos, exceto no curso normal dos negócios, (B )materialmente alterar,
modificar ou de outra forma alterar qualquer declaração de imposto de renda material arquivada
por ou com relação à Companhia e / ou Subsidiária brasileira ou com relação ao Negócio UAM
ou aos Ativos Transferidos, (C) celebrar qualquer Contrato de fechamento em a respeito dos
impostos relevantes da Companhia e / ou da Subsidiária brasileira ou em relação ao Negócio UAM
ou os Ativos Transferidos executados na ou antes da Data de Fechamento ou entrar em qualquer
partilha de impostos ou acordo semelhante ou (D) resolver qualquer reclamação ou avaliação com
relação a Impostos relevantes da Companhia e / ou da Subsidiária brasileira ou com relação ao
Negócio UAM ou aos Ativos Transferidos, exceto, no curso normal dos negócios;
(xii) emitir quaisquer participações de responsabilidade limitada da Companhia
(incluindo Unidades da Companhia) ou ações do capital social da Companhia ou de qualquer uma
de suas Subsidiárias, ou valores mobiliários exercíveis ou conversíveis em participações da
Companhia de responsabilidade limitada (incluindo Unidades da Companhia) ou ações do capital
social da Companhia ou qualquer uma de suas Subsidiárias;
(xiii) adotar um plano de, ou de outra forma entrar em ou efetuar uma liquidação
total ou parcial, dissolução, reestruturação, recapitalização ou outra reorganização da Companhia
ou da Subsidiária brasileira;
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(xiv) renunciar, liberar, resolver, comprometer ou de outra forma resolver
qualquer Processo Legal (A) relacionado principalmente ao Negócio UAM, aos Ativos
Transferidos, à Companhia ou à Subsidiária Brasileira ou (B) que resultaria em um impacto
material e adverso ou responsabilidade material sobre o negócio UAM, os ativos transferidos, a
Companhia ou a Subsidiária Brasileira;
(xv)
(A) licenciar, sublicenciar, se comprometer a não reivindicar, abandonar,
permitir caducar, deixar de manter, vender, atribuir, transferir, transmitir, arrendar ou de outra
forma dispor, ou criar ou incorrer em qualquer Ônus (exceto Ônus Permitidos) em, ou conceder a,
ou concordar em conceder a qualquer pessoa direitos em, para, ou sob qualquer propriedade
intelectual registrada UAM material ou outro IP de propriedade da empresa UAM (exceto (x)
licenças não exclusivas ou sublicenças não exclusivas de propriedade da empresa UAM PI
concedida no curso normal dos negócios e (y) abandono ou caducidade de quaisquer direitos a
qualquer Propriedade Intelectual Registrada na UAM, cujo custo de processo ou manutenção, no
exercício razoável do julgamento comercial da Companhia, superaria qualquer benefício para a
Companhia de acusação ou manutenção de tal item); (B) sujeitar qualquer IP de propriedade
comercial da UAM aos Termos do Copyleft; ou (C) divulgar quaisquer segredos comerciais
materiais ou outras informações confidenciais ou proprietárias incluídas no IP de propriedade da
empresa UAM a qualquer terceira pessoa (exceto nos termos de acordos de não divulgação por
escrito (ou obrigações de não divulgação por força da lei) restringindo adequadamente a sua
utilização e divulgação);
(xvi) fazer ou se comprometer a fazer quaisquer despesas de capital em um valor
superior a $ 5.000.000 no total;
(xvii) exceto conforme expressamente contemplado pelo Contrato de
Contribuição, celebrar ou alterar materialmente qualquer Acordo Coletivo de Trabalho que cubra
qualquer Funcionário de Negócios da UAM, exceto conforme exigido pela lei aplicável, ou
reconhecer ou certificar qualquer Organização de Trabalho, ou grupo de funcionários da
Companhia ou de seus Subsidiárias como representante de negociação para qualquer Funcionário
do Negócio UAM;
(xviii) rescindir sem substituição (exceto de acordo com seus termos) ou
voluntariamente deixar de usar esforços comercialmente razoáveis para manter ou obter qualquer
material de Licença para a condução dos Negócios UAM, como um todo;
(xix)
negócios da UAM;

renunciar às obrigações restritivas de acordos de qualquer funcionário de

(xx)
(A) celebrar qualquer Contrato que limite o direito da Companhia ou de
qualquer uma das Subsidiárias da Companhia de se envolver em qualquer linha de negócios ou em
qualquer área geográfica, para desenvolver, comercializar ou vender produtos ou serviços, ou para
competir com qualquer Pessoa, ou (B) conceder quaisquer direitos exclusivos ou semelhantes a
qualquer Pessoa com relação ao Negócio UAM, os Ativos Transferidos (conforme aplicável) ou a
Companhia ou qualquer uma de suas Subsidiárias;
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(xxi)
ao Negócio UAM;

entrar em qualquer linha de negócios ou negócios que seja não relacionado

(xxii) rescindir sem substituição, alterar de forma materialmente prejudicial para
o Negócio UAM, a Companhia ou a Subsidiária brasileira ou voluntariamente deixar de tomar
qualquer ação razoavelmente necessária para manter quaisquer Apólices de Seguro em vigor (em
cada caso, exceto (x) a substituição de um Apólice de seguro por uma apólice de seguro com
cobertura substancialmente semelhante ou (y) com relação a qualquer apólice que cubra qualquer
bem ou assunto que tenha sido alienado ou que não exista mais); ou
(xxiii) firmar qualquer acordo para realizar qualquer ação proibida por esta
Cláusula Erro! Fonte de referência não encontrada..
(b)
Durante o Período Intermediário, a Companhia e a Subsidiária Brasileira
cumprirão e continuarão executando seus respectivos Documentos Organizacionais.
(c)
Nada contido neste Contrato será considerado como dando à Zanite, direta
ou indiretamente, o direito de controlar ou dirigir os Negócios da UAM, a Companhia ou a
Subsidiária brasileira ou suas operações antes do Fechamento. Antes do Fechamento, a
Companhia e a Subsidiária brasileira exercerão, de acordo com os termos e condições deste
Contrato e dos Contratos Acessórios, o controle sobre seus respectivos negócios e operações.
Cláusula 5.2.
Acesso às Informações.Sujeito a obrigações
confidencialidade (sejam contratuais, impostas pela Lei aplicável ou de outra forma) que podem
ser aplicáveis às informações fornecidas à Embraer ou qualquer uma de suas Subsidiárias (em cada
caso, exclusivamente no que diz respeito ao Negócio UAM) por terceiros que pode ser na posse
de Embraer ou qualquer de suas Subsidiárias de tempos em tempos, e exceto para qualquer
informação de que está sujeito ao privilégio advogado-cliente (desde que, em cada um dos
anteriores casos, na medida do possível, as partes devem cooperar de boa-fé para permitir a
divulgação de tais informações de forma a preservar tal privilégio ou cumprimento de tal
confidencialidade (obrigação), e na medida permitida pela Lei aplicável, Embraer deverá, e fará
com que suas Subsidiárias forneçam à Zanite e a seus Representantes acesso razoável durante o
Período Intermediário (inclusive para fins de coordenação do planejamento de transição para
funcionários), durante o horário normal do negócio e com notificação por escrito com antecedência
razoável, de modo a não interferir materialmente no curso normal dos negócios da Embraer e suas
Subsidiárias, para, e fornecerá à Zanite ou a tais Representantes, todos os dados financeiros e
operacionais, propriedades, livros, Contratos, compromissos, Declarações de Imposto de Renda,
registros, diretores e funcionários apropriados (sujeito à última frase desta Cláusula 5.2) da
Embraer e suas Subsidiárias e outras informações, em cada caso, unicamente no que se refere ao
Negócio UAM, aos Ativos Transferidos, à Companhia ou à Subsidiária Brasileira, conforme a
Zanite ou tais Representantes razoavelmente solicitarem; desde que, entretanto, tal acesso não deve
incluir (a) qualquer investigação irracionalmente invasiva ou intrusiva ou outro teste, amostragem
ou análise de quaisquer propriedades, instalações ou equipamento de Embraer ou qualquer de suas
Subsidiárias sem o anterior consentimento por escrito da Embraer, (b) qualquer informação que
seja razoavelmente pertinente a qualquer litígio se Zanite ou qualquer de suas Afiliadas, por um
lado, e Embraer ou qualquer de suas Afiliadas, por outro lado, são partes adversas em tal litígio (a
menos que exigido de outra forma pela Lei aplicável), (c) qualquer informação que, na
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determinação razoável de Embraer, é competitivamente sensível (desde que, nesse caso, as
informações razoavelmente solicitadas devem ser disponibilizadas de acordo com os
procedimentos de "equipe limpa" mutuamente acordados, na medida permitida pela Lei aplicável),
ou (d) qualquer informação não relacionada d ao Negócio UAM, à Companhia ou à Subsidiária
Brasileira. No exercício de seus direitos aqui previstos, a Zanite deverá conduzir-se de forma a não
interferir injustificadamente na condução do Negócio UAM. A Zanite reconhece e concorda que
qualquer contato ou comunicação dela e de seus Representantes com diretores, funcionários ou
agentes do Negócio UAM nos termos deste Contrato serão arranjados e supervisionados por
Representantes da Embraer concedendo acesso, a menos que Embraer de outra forma
expressamente consentimentos por escrito em relação a qualquer contato específico.
Cláusula 5.3.
Elaboração e Entrega de Demonstrações Financeiras
da Companhia Adicional.A Companhia envidará seus melhores esforços razoáveis para entregar à
Zanite, assim que razoavelmente praticável após a data deste Contrato, (i) balanços financeiros
auditados carve-out dos Negócios UAM na data-base de 31 de dezembro de 2020 e 2019, e
demonstrações de renda relacionadas, declarações de renda compreensiva, mudanças nos ativos
dos acionistas e declarações de fluxo de caixa do Negócio UAM atuais e para cada um dos
exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, em cada caso, que devem ter sido preparados
numa base carve-out das declarações financeiras consolidadas e auditadas da Embraer para
representar a performance e a posição financeira do Negócio UAM para cada um dos anos findos
em 31 de dezembro de 2020 e 2019, e até 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em conjunto com as
notas, se aplicável, ali relacionadas) e (ii) balanço não auditado condensada combinado carve-out
do Negócio UAM na data-base de 30 de setembro de 2021, e declarações de operações combinadas
e condensadas, declarações de outras perdas compreensivas, declarações de ativos líquidos e
declarações de fluxos de caixa do Negócios UAM para o período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2021 (coletivamente, as “Declarações Financeiras PCAOB”). As Declarações
Financeiras PCAOB deverão (i) ser preparadas com base nos livros e registros da Embraer e
completamente precisas; (ii) apresentar adequadamente, em todos os aspectos materiais, a posição
financeira consolidada, resultados de operações e fluxos de caixa do Negócio UAM nas datas e
períodos indicados, o estado e posição financeira do Negócio UAM nas respectivas datas ali
contidas e o resultado de operações e fluxos de caixa dos períodos então findos, em cada caso,
depois de dar efeito à Reestruturação Pré-Closing como se tivesse sido completada nas datas das
mesmas (sujeito a, em caso de qualquer informação financeira não auditadas, ajustes de fim de
exercício regulares e ausência de notas de rodapé ou inclusão de notas de rodapé limitadas); (iii)
ser preparadas em conformidade com o GAAP aplicado em uma base constante durante os
períodos envolvidos (exceto, em caso de qualquer informação financeira auditada, conforme pode
ser ali indicado e, no caso de qualquer informação financeira não auditada, a ausência de notas de
rodapé ou a inclusão de notas de rodapé limitadas, e (iv) apenas no caso de qualquer informação
financeira auditadas, seja auditada de acordo com os padrões de auditoria da PCAOB aplicáveis
as informações financeiras carve-out.
Cláusula 5.4.
Propostas de Aquisição.Durante o Período
Intermediário, cada um de Embraer, EAH e a Companhia não devem, e devem fazer com que cada
uma de suas respectivas Subsidiárias não o façam, e cada um de Embraer, EAH e a Companhia
deverá instruir e envidar seus respectivos melhores esforços razoáveis para fazer com que seus
respectivos Representantes agindo em seu nome, não o façam, direta ou indiretamente: (a) fazer
qualquer proposta ou oferta que constitua uma Proposta Alternativa, (b) iniciar, solicitar, participar
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ou continuar quaisquer discussões, negociações ou transações com qualquer Pessoa com relação
a, ou fornecer qualquer informação ou dados não públicos relativos ao Negócio UAM, os Ativos
Transferidos, a Companhia ou a Subsidiária Brasileira para qualquer Pessoa relacionada a, ou
cooperar em qualquer forma que, de outra forma, seria razoavelmente esperado que levasse a uma
Proposta Alternativa ou proporcionasse a qualquer Pessoa acesso ao negócio, propriedades, ativos
ou pessoal do Negócio UAM (incluindo os Ativos Transferidos), a Companhia ou a Subsidiária
Brasileira em conexão com uma Proposta Alternativa, (c) assinar ou celebrar qualquer aquisição
contrato, contrato de combinação de negócios, incorporação de contrato ou contrato definitivo
semelhante, ou qualquer Carta de Intenção, memorando de entendimento ou contrato em princípio,
ou qualquer outro contrato relativo a uma Proposta Alternativa, (d) conceder qualquer renúncia,
aditamento ou liberação sob qualquer contrato confidencialidade ou Leis Anti-Takeover (Contra a
Assunção do Controle) de qualquer estado, (e) encorajar, facilitar ou responder a qualquer um
desses inquéritos, propostas, discussões ou negociações ou qualquer esforço ou tentativa de
qualquer Pessoa para fazer uma Proposta Alternativa, (f) iniciar, continuar ou renovar qualquer
investigação de devida diligência relativa a uma Proposta Alternativa; (g) aprovar, endossar ou
recomendar, ou propor a aprovação, endossar ou recomendar uma Proposta Alternativa; ou (h)
resolver, concordar ou de outra forma se comprometer a celebrar ou se envolver em qualquer um
dos itens anteriores, em cada caso, exceto com a Zanite e seus respectivos Representantes. A partir
da data deste documento, cada um de Embraer, EAH e a Companhia devem, e devem instruir seus
respectivos diretores e conselheiros, e cada um de Embraer, EAH e a Companhia instruirá e fará
com que seus respectivos Representantes agindo em seu nome, suas respectivas Subsidiárias e seus
respectivos Representantes (agindo em seu nome), (A) cessem imediatamente e encerrem todas as
discussões e negociações com, e (B) solicitem o retorno imediato de quaisquer materiais de devida
diligência, e encerrar imediatamente o acesso a qualquer sala de dados, fornecido a, em cada caso
das cláusulas (A) e (B), qualquer Pessoa com relação a, ou que possa razoavelmente ser esperado
que dê origem a ou resultar em uma Proposta Alternativa (exceto com a Zanite).
Section 5.5. Transações de Ações.Durante o Período Intermediário, exceto se de outra
forma contemplado por este Contrato, nenhum dos Embraer, EAH ou a Companhia ou qualquer
de suas respectivas Subsidiárias, direta ou indiretamente, deverá se envolver em quaisquer
transações envolvendo os valores mobiliários de Zanite sem o prévio consentimento por escrito da
Zanite.
Section 5.6. Uso de Nomes.A Embraer concorda, em nome de si mesma e de suas
Afiliadas controladas, que mediante o Fechamento, (a) a Companhia e a Subsidiária Brasileira,
como entre as Partes e suas respectivas Afiliadas controladas, serão exclusivamente proprietárias
e terão o direito exclusivo utilizar como identificadores de origem as Marcas “EVE”, “EVEX” e
todas as outras Marcas incluídas no IP de Propriedade dos Negócios UAM, em cada caso, na forma
de palavra e logotipo, e todas as outras Marcas incluídas no IP de Propriedade dos Negócios UAM,
incluindo todas e quaisquer variações, derivações, traduções do acima exposto, qualquer Marcas
na medida em que contenha ou compreenda o anterior, e qualquer Marcas confusamente
semelhante a qualquer um dos anteriores (coletivamente, as "Marcas da Companhia") e ( b) exceto
conforme expressamente estabelecido em qualquer Contrato Acessório ou de outra forma
contribuído para a Companhia nos termos do Contrato de Contribuição, Embraer (e fará com que
cada um de seus Afiliadas controlados) cesse o uso das Marcas da Companhia como
identificadores de origem tão prontamente quanto possível após o Fechamento (mas, em qualquer
caso, no máximo trinta (30) dias após o Data de Fechamento). Sem limitar o acima exposto,
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Embraer deverá abandonar (e cessar o uso de) todos os registros de marca previstos no Anexo B
do Contrato de Contribuição. A Zanite concorda, em nome dela própria e de suas Afiliadas
controladas, que Embraer e suas Subsidiárias, como entre as Partes e suas respectivas Afiliadas,
possuem exclusivamente a Marca "EMBRAER" e "EMBRAERX", em cada caso, em forma de
palavra e logotipo, e todas as outras Marcas da Embraer e suas Subsidiárias que não estão incluídas
no IP de Propriedade dos Negócios UAM, incluindo todas e quaisquer variações, derivações,
traduções das anteriores, quaisquer Marcas na medida em que contenham ou compreendendo o
anterior (coletivamente, as “Marcas da Embraer”). A Zanite deverá (e fará com que cada uma de
suas Afiliadas controladas, incluindo a Companhia e a Subsidiária Brasileira,) cesse todo o uso das
Marcas Embraer como identificadores de fonte tão prontamente quanto possível após o
Fechamento (mas em qualquer caso, até 30 (trinta) dias após o Data de Fechamento). Se a
Companhia desejar usar as Marcas “EMBRAER” e “EMBRAERX” em conexão com a
comercialização, promoção ou publicidade de eVTOL ou Negócio UAM, a Companhia deverá
enviar à Embraer a proposta de uso da Companhia de tais Marcas para Autorização prévia por
escrito da Embraer (e a Companhia não deve fazer tal uso de tais Marcas sem a aprovação prévia
por escrito da Embraer). Não obstante o acima exposto, as Partes reconhecem e concordam que
esta Cláusula 5.6 não impedirá Embraer, a Companhia ou seus respectivos Afiliadas controlados,
de usar ou fazer referência às Marcas da Companhia ou Embraer, como e na medida exigida pela
Lei aplicável ou regulamento da bolsa de valores aplicável, incluindo quaisquer documentos
exigidos a serem arquivados por qualquer Parte junto à SEC, a Comissão de Valores Mobiliários
do Brasil (Comissão de Valores Mobiliários) ou qualquer bolsa de valores aplicável, ou para, de
uma forma costumeira e sem marca, descrever de fato as Transações e quaisquer relações entre as
Partes ou suas respectivas Afiliadas. Para os fins desta Cláusula 5.6, Zanite, a Companhia e suas
respectivas Subsidiárias não serão consideradas Afiliadas da Embraer a partir e após o Fechamento.
Section 5.7. Venda de Ações Preferenciais.A Embraer deverá, antes de celebrar o
contrato vinculativo relativo à Venda de Ações Preferenciais, divulgar à Zanite a identidade do
Investidor Não Afiliado e fornecer à Zanite informações adicionais sobre o Investidor Não Afiliado
como Zanite solicitações razoáveis, sujeitas a obrigações de confidencialidade (sejam contratuais,
impostas pela Lei aplicável ou de outra forma).
ARTIGO VI
OBRIGAÇÕES DA ZANITE
Cláusula 6.1.
Receitas da Conta do Fideicomisso e Patrimônio
Disponível Relacionado.Mediante a satisfação ou renúncia das condições estabelecidas no Artigo
VIII e disposição de notificação ao Agente Fiduciário (cuja notificação a Zanite fornecerá ao
Agente Fiduciário de acordo com os termos do Contrato do Fideicomisso), (i) de acordo com e de
acordo com o Contrato do Fideicomisso, no Fechamento, Zanite (A) fará com que quaisquer
documentos, pareceres e notificações sejam entregues ao Agente Fiduciário nos termos do
Contrato do Fideicomisso a ser entregue e (B) envidará seus melhores esforços razoáveis para
fazer com que o Agente Fiduciário, e o Agente Fiduciário seja então obrigado a, (1) pagar como e
no vencimento todos os valores devidos às Acionistas Zanite de acordo com Resgate de Ações da
Zanite, e (2) pagar todos os valores restantes então disponíveis na Conta do Fideicomisso para
Zanite para uso imediato, sujeito a este Contrato e ao Contrato do Fideicomisso, e (ii) a partir de
então, a Conta do Fideicomisso será extinta, salvo disposição em contrário ali prevista.
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Cláusula 6.2.
Ausência de Solicitação pela Zanite.Durante o
Período Intermediário, a Zanite não fará, e fará com que suas Subsidiárias não o façam, e Zanite
deverá instruir e usar suas melhores esforços razoáveis para fazer com que seus Representantes
atuem em seu nome e em seu nome, não direta ou indiretamente : (a) fazer qualquer proposta ou
oferta que constitua uma Proposta de Combinação de Negócios, (b) iniciar, solicitar, participar ou
continuar quaisquer discussões, negociações ou transações com qualquer Pessoa com relação a, ou
fornecer qualquer informação não pública ou dados relativos à Zanite ou suas Subsidiárias para
qualquer Pessoa relacionados a, ou cooperar de qualquer forma que de outra forma seria
razoavelmente esperado que levasse a uma Proposta de Combinação de Negócios ou fornecesse a
qualquer Pessoa acesso ao negócio, propriedades, ativos ou pessoal da Zanite em relação a uma
Proposta de Combinação de Negócios, (c) assinar ou celebrar qualquer contrato de aquisição,
contrato de combinação de negócios, incorporação ou contrato definitivo semelhante, ou qualquer
Carta de Intenção, memorando de entendimento ou contrato de princípio, ou qualquer outro
contrato relativo a uma Proposta de Combinação de Negócios, (d) conceder qualquer renúncia,
aditamento ou liberação sob qualquer contrato de confidencialidade ou Leis Anti-Takeover de
qualquer estado, (e) encorajar, facilitar ou responder a quaisquer inquéritos, propostas, discussões
ou negociações ou qualquer esforço ou tentativa de qualquer Pessoa para fazer uma Proposta de
Combinação de Negócios, (f) iniciar, continuar ou renovar qualquer investigação devida diligência
em relação a uma Proposta de Combinação de Negócios, (g) aprovar, endossar ou recomendar, ou
propor a aprovação, endossar ou recomendar, uma Proposta de Combinação de Negócios, ou (h)
resolver, concordar ou de outra forma comprometer-se a celebrar ou se envolver em qualquer do
precedente, em cada caso, que não seja para ou com Embraer, EAH a Companhia ou qualquer de
seus respectivos Representantes. A partir da data deste documento, Zanite deve, e deve instruir
seus diretores e conselheiros, e Zanite deve instruir e fazer com que seus Representantes agindo
em seu nome, suas Subsidiárias e seus respectivos Representantes (agindo em seu nome), (A)
imediatamente cessar e encerrar todas as discussões e negociações com, e (B) solicitar o retorno
imediato de qualquer material de devida diligência e encerrar imediatamente o acesso a qualquer
data room, fornecido para, em cada caso de cláusulas (A) e (B), qualquer pessoa com relação a, ou
que se possa razoavelmente esperar que dê origem ou resulte em uma Proposta de Combinação de
Negócios (exceto com Embraer, EAH, a Companhia ou qualquer de suas respectivas Subsidiárias).
Cláusula 6.3.
Zanite Condução Normal dos NegóciosDurante o
Período Intermediário, exceto (x) conforme expressamente contemplado neste Contrato, Cláusula
6.3 da Zanite Carta de Divulgação ou conforme expressamente contemplado pelos Contratos
Acessórios (incluindo, para evitar qualquer dúvida, qualquer ação que seja expressamente
contemplada pelos Contratos de Subscrição ou por qualquer Contrato de Subscrição Adicional (y)
conforme exigido pela Lei aplicável, Ordem Governamental ou outra diretiva de uma Autoridade
Governamental (incluindo qualquer Medidas COVID-19) ou (z) conforme consentido por Embraer
por escrito (cuja autorização não deve ser irracionalmente condicionada, retida, atrasada ou
negada) , (A) Zanite deverá usar esforços comercialmente razoáveis para (i) operar seu negócio
em todos os aspectos materiais no curso normal dos negócios e (ii) manter em todos os aspectos
materiais as relações de negócio existentes da Zanite com seus principais clientes , fornecedores,
parceiros, contratadas, consultores, distribuidores e credores; desde que, no caso de ações tomadas
(ou omitidas) razoavelmente em resposta a uma emergência ou condição ou condições urgentes
decorrentes de COVID-19 ou requisitos legais relacionados a COVID-19 (incluindo quaisquer
Medidas COVID-19), Zanite não será considerada como agindo fora do curso normal dos negócios,
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desde que tais ações ou omissões sejam razoavelmente concebidas para proteger a saúde ou o bemestar de funcionários, conselheiros, diretores ou agentes ou para atender a tais requisitos legais e
(B) e Zanite não devem:
(i)
alterar, modificar ou alterar, ou buscar qualquer aprovação da Acionistas
Zanite para alterar, modificar ou alterar, o Contrato do Fideicomisso ou os Documentos
Organizacionais da Zanite, ou forma ou causa a ser formada qualquer Subsidiária da Zanite;
(ii)
fazer ou declarar qualquer dividendo ou distribuição aos acionistas da
Zanite ou fazer qualquer outra distribuição a respeito de qualquer capital social, ação capital ou
participações societárias da Zanite;
(iii) dividir, combinar, reclassificar, recapitalizar ou de outra forma alterar
quaisquer termos de quaisquer ações ou séries do capital social ou participações societárias da
Zanite;
(iv)
comprar, recompra, resgatar ou de outra forma adquirir qualquer ação de
capital emitida e em circulação, ações de capital social em circulação, ações de capital ou
participações, garantias ou outras participações societárias da Zanite, exceto um resgate de ações
de Ações Ordinárias Classe A da Zanite feito como parte do Resgate de Ações da Zanite;
(v)
exceto conforme expressamente exigido pelo Contrato de Suporte do
Patrocinador, firmar, renovar ou alterar em qualquer aspecto material, qualquer transação ou
Contrato com uma Afiliada da Zanite (incluindo, para evitar dúvidas, (x) o Patrocinador e (y)
qualquer Pessoa em que o Patrocinador tenha uma participação direta ou indireta jurídica,
contratual ou beneficiária de 5% ou mais);
(vi)
(A) fazer, revogar ou alterar qualquer eleição material em relação a
Impostos materiais, exceto no curso normal dos negócios, (B) alterar, modificar ou alterar
materialmente qualquer material arquivado Declaração de Imposto de Renda, (C) entrar em
qualquer contrato de fechamento em relação a Impostos materiais executados no Data de
Fechamento ou antes dele ou celebrar qualquer compartilhamento de Imposto ou contrato
semelhante, ou (D) liquidar qualquer reclamação ou avaliação em relação a Impostos materiais,
exceto no curso normal dos negócios;
(vii) adquirir por incorporação ou consolidação com, ou fundir ou consolidar
com, ou comprar substancialmente todos ou uma parte relevante dos ativos de, qualquer
corporação, parceria, associação, joint venture ou outra organização de negócio ou divisão;
(viii) incorrer ou assumir qualquer Endividamento por dinheiro emprestado, ou
garantir qualquer Endividamento por dinheiro emprestado de outra Pessoa, que não seja
Empréstimos de Capital de Giro em um valor agregado não superior a $ 3.000.000 feito por o
Patrocinador necessário para financiar os custos administrativos do curso normal da Zanite e
despesas e despesas incorridas em conexão com a consumação das Transações;
(ix)
(A) emitir qualquer Zanite Valores mobiliários ou valores mobiliários
exercíveis ou conversíveis em Zanite Valores mobiliários, (B) conceder quaisquer opções,
garantias ou outros prêmios baseados em ações com relação à Zanite Valores mobiliários não em
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circulação na data deste documento, ou (C) alterar, modificar ou renunciar a qualquer um dos
termos materiais ou direitos estabelecidos em qualquer Mandado Zanite ou Contrato de Mandado
Zanite, incluindo qualquer aditamento, modificação ou redução do preço de garantia aí
estabelecido ;
(x)
adotar um plano de, ou de outra forma entrar em ou efetuar uma liquidação
total ou parcial, dissolução, reestruturação, recapitalização ou outro local do negócio e operações
da Zanite;
(xi)
contratar ou contratar qualquer indivíduo; adotar qualquer Plano de
Benefícios Zanite ou celebrar ou adotar qualquer Acordo Coletivo de Trabalho (ou firmar qualquer
outro compromisso material com qualquer Organização Trabalhista); ou
(xii)

celebrar qualquer contrato para realizar qualquer ação proibida sob esta

Cláusula 6.3.
(b)
Durante o Período Intermediário, a Zanite deverá cumprir e continuar a
cumprir, conforme aplicável, os Documentos Organizacionais da Zanite, o Contrato do
Fideicomisso e todos os outros contratos ou Contratos dos quais a Zanite faça parte.
(c)
Nada contido neste Contrato será considerado como dando à Embraer, ao
EAH ou à Companhia, direta ou indiretamente, o direito de controlar ou dirigir Zanite ou suas
operações antes do Fechamento. Antes do Fechamento, a Zanite exercerá, de acordo com os termos
e condições deste Contrato e dos Contratos Acessórios, o controle sobre seus negócios e operações.
Cláusula 6.4.
Acesso às Informações.Sujeita a obrigações de
confidencialidade (sejam contratuais, impostas pela Lei aplicável ou de outra forma) que podem
ser aplicáveis às informações fornecidas à Zanite por terceiros que podem estar na posse da Zanite
ocasionalmente, e exceto por quaisquer informações que sejam sujeito ao privilégio advogadocliente (desde que , em cada um dos casos anteriores, na medida do possível, as partes cooperarão
na boa fé para permitir a divulgação de tais informações de forma a preservar tal privilégio ou
cumprimento de tal confidencialidade obrigação), e na medida permitida pela Lei aplicável, a
Zanite proporcionará à Embraer, à Companhia e aos respectivos Representantes acesso razoável
durante o Período Intermediário (inclusive para fins de coordenação do planejamento de transição
para funcionários), durante o negócio normal horas e com notificação por escrito com antecedência
razoável, de forma a não interferir materialmente no curso normal dos negócios da Zanite, para, e
fornecerá à Embraer, a Companhia e seus respectivos Representantes, todos os dados financeiros
e operacionais, propriedades, livros, Contratos, compromissos, Declarações de Imposto de Renda,
registros, diretores e funcionários apropriados da Zanite e outras informações, em cada caso
exclusivamente no que diz respeito à Zanite como Embraer, a Companhia ou tais Representantes
podem razoavelmente solicitar; desde que, entretanto, tal acesso não incluirá (a) qualquer
informação que seja razoavelmente pertinente a qualquer litígio se Zanite ou qualquer de seus
Afiliadas, por um lado, e Embraer ou qualquer de seus Afiliadas, por outro lado, são partes
adversas em tal litígio (a menos que seja exigido de outra forma pela Lei aplicável), (b) qualquer
informação que, na determinação razoável da Zanite, seja competitivamente sensível (desde que,
nesse caso, tais informações solicitadas devem ser disponibilizadas de acordo com os
procedimentos de “equipe limpa” (“clean team”) mutuamente acordados, até o limite permitido
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pela Lei aplicável), ou (c) qualquer informação não relacionada à Zanite. No exercício de seus
direitos aqui descritos, cada uma da Embraer e a Companhia devem se conduzir de forma a não
interferir injustificadamente na conduta do negócio da Zanite. Embraer e a Companhia reconhecem
e concordam que qualquer contato ou comunicação por eles e seus Representantes com diretores,
funcionários ou agentes da Zanite nos termos deste instrumento deve ser providenciado e
supervisionado por Representantes da Zanite concedendo acesso, a menos que Zanite de outra
forma expressamente consentimentos por escrito com relação a qualquer contato específico.
Cláusula 6.5.
Arquivos Públicos da Zanite. Durante o Período
Intermediário, a Zanite manterá atualizados e oportunos todos os formulários, relatórios,
programações, contas e outros documentos exigidos a serem arquivados ou fornecidos à SEC,
incluindo todos os aditamentos e suplementos necessários aos mesmos, e de outra forma cumprir
todos os aspectos relevantes com suas obrigações de relatório de acordo com as Leis aplicáveis
(os “Relatórios SEC adicionais”). Todos esses relatórios adicionais da SEC (incluindo qualquer
contabilidade contábil ou cronogramas neles incluídos) (i) devem ser preparados em todos os
aspectos relevantes de acordo com os requisitos da Lei dos Valores mobiliários, da Lei de Valores
Mobiliários e da Lei Sarbanes-Oxley, conforme aplicável, e os regras e regulamentos promulgados
ao abrigo do mesmo e (ii) não irão, no momento da sua apresentação, ou, se alterados, a partir da
data do aditamento, conter qualquer distorção de facto relevante ou omitir a declaração de qualquer
material facto necessário para aí tornar as contabilizadas, à luz da empresa com que são efetuadas,
não induzir em erro. Conforme usado em neste Cláusula 6.5, o termo “JHi” deve ser amplamente
interpretado para incluir qualquer maneira pela qual um documento ou informação seja fornecido,
fornecido ou de outra forma disponibilizado à SEC ou Nasdaq. Quaisquer Relatórios SEC
adicionais que discutam ou se refiram a este Contrato ou às Transações, cujo conteúdo é
inconsistente com o de, ou de outra forma não divulgado em, qualquer comunicado de imprensa
anterior ou contemporâneo ou anúncio público por Embraer ou Zanite ( ou qualquer um de seus
respectivos Afiliadas) em conformidade com este Contrato estará sujeito à revisão prévia e
aprovação da Embraer (que a aprovação não deve ser injustificadamente retida, atrasada ou
condicionada); desde que, no caso de um O relatório atual deve ser apresentado pela Zanite ou
uma Afiliada dela no Formulário 8-K, a Zanite deve, antes do preenchimento de qualquer relatório
atual no Formulário 8-K, consultar a Embraer quanto ao tempo e o conteúdo de tal relatório atual
no Formulário 8-K, a menos que tal consulta não seja razoavelmente viável.
Cláusula 6.6.
Listagem da Zanite. Durante o Período Intermediário,
Zanite deverá usar seus melhores esforços razoáveis para manter a listagem das Unidades Zanite,
Zanite Ações ordinárias e Zanite Garantias no Nasdaq, e deverá preparar e apresentar à Bolsa de
Valores Aprovada um aplicativo de listagem, se exigido pelas regras da Bolsa de Valores
Aprovada, cobrindo as ações da Zanite Ações ordinárias emitidas na Troca de Ativos, e deve usar
os melhores esforços razoáveis para obter a aprovação para a listagem de tais ações da Zanite
Ações ordinárias (sujeito à notificação de emissão oficial) e a Embraer devem cooperar
razoavelmente com a Zanite com relação a essa listagem.
Cláusula 6.7.
Subscrição PIPE(A) A menos que de outra forma
aprovado por escrito pela Companhia, o EAH e A Embraer (que a aprovação não deve ser
injustificadamente retida, condicionada ou atrasada) ou (B) exceto para quaisquer ações que seriam
não aumentar a condicionalidade ou impor qualquer nova obrigação à Embraer , ao EAH, à
Companhia ou à Zanite, reduzir os Valores Comprometidos de Investimento PIPE ou o valor de
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subscrição sob qualquer Contrato de Subscrição ou Contrato de Subscrição Adicional ou reduzir
ou prejudicar os direitos da Zanite sob qualquer Contrato de Subscrição ou Contrato de Subscrição
Adicional, Zanite não deve permitir qualquer aditamento ou modificação a ser feito, qualquer
renúncia (total ou parcial) de, ou fornecer consentimento para modificar (incluindo consentimento
para rescindir), qualquer disposição ou remédio judicial ou qualquer substituição de qualquer um
dos Contratos de Subscrição ou Contrato de Subscrição Adicional, em cada caso, que não seja
qualquer cessão ou transferência aí contemplada ou expressamente permitida (sem qualquer
aditamento, modificação ou renúncia a tal cessão ou disposição de transferência); desde que, no
caso de qualquer cessão ou transferência, a parte inicial de tal Contrato de Subscrição ou Contrato
de Subscrição Adicional permanece vinculada por suas obrigações com relação a ele no caso de o
cessionário ou cessionário, conforme aplicável, não cumprir com suas obrigações a consumar a
compra de ações do Zanite Ações ordinárias por ela contemplada. Sujeito à sentença
imediatamente anterior e caso todas as condições de Contratos de Subscrição ou Contrato de
Subscrição Adicional tenham sido satisfeitas, a Zanite deverá usar suas melhores medidas
razoáveis para tomar, ou fazer com que sejam tomadas, todas as ações exigidas, necessárias ou
que de outra forma julgar apropriado ou aconselhável consumar as transações contempladas pelos
Contratos de Subscrição ou Contrato de Subscrição Adicional nos termos ali descritos, incluindo
o uso de seus melhores esforços razoáveis para fazer cumprir seus direitos nos termos dos
Contratos de Subscrição ou Contrato de Subscrição Adicional para fazer com que os Investidores
PIPE paguem a (ou conforme instruído por ) Zanite o preço de compra aplicável de acordo com o
Contrato de Subscrição ou Contrato de Subscrição Adicional de cada PIPE do Investidor aplicável
de acordo com seus termos. Sem limitar a generalidade do precedente, Zanite deve dar à
Companhia, ao EAH e A Embraer notificação por escrito tão prontamente quanto possível: (i) de
qualquer violação ou inadimplemento (ou qualquer evento ou circunstância que, com ou sem
notificação, decurso do tempo ou ambos, pudesse dar origem a qualquer violação ou
inadimplemento) por qualquer parte a qualquer Contrato de Subscrição ou Contrato de Subscrição
Adicional, em cada caso, que seja do conhecimento da Zanite e (ii) da recibo de qualquer
notificação por escrito pela Zanite de qualquer parte a qualquer Contrato de Subscrição ou Contrato
de Subscrição Adicional com relação a qualquer expiração real, potencial ou reivindicada, lapso,
retirada, violação, inadimplemento, rescisão ou repúdio por qualquer parte a qualquer Contrato de
Subscrição ou Contrato de Subscrição Adicional ou de qualquer disposição de qualquer Contrato
de Subscrição ou Contrato de Subscrição Adicional.
Cláusula 6.8.
Litígio de AcionistaNo caso de qualquer litígio
relacionado a este Contrato, qualquer Contrato Acessório ou Transações seja movido, ou, ao
Conhecimento da Zanite, ameaçado por escrito, contra a Zanite ou o Conselho Zanite por qualquer
um dos Acionistas Zanite antes do Fechamento, a Zanite deverá notificar prontamente a Embraer
de qualquer litígio e manter a Embraer razoavelmente informada a respeito de sua situação. A
Zanite fornecerá à Embraer a oportunidade de participar (sujeito a um contrato comum de defesa
conjunta), mas não o controle, da defesa de qualquer litígio, deve dar a devida consideração ao
conselho de Embraer com relação a tal litígio e não deve resolver qualquer litígio se e na medida
em que todos esses pagamentos de liquidação excederem o valor estabelecido em Cláusula 6.8 da
Zanite Carta de Divulgação no total, sem o prévio consentimento por escrito da Embraer, não
devendo tal consentimento ser indevidamente negado, condicionado ou retardado.
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ARTIGO VII
OBRIGAÇÕES CONJUNTAS
Cláusula 7.1.
Arquivos Regulatórios e ComunicaçõesQuanto às
Transações, cada Parte deverá, tão prontamente quanto razoavelmente praticável, envidar os
melhores esforços razoáveis para obter, ou fazer com que sejam obtidas, todos os consentimentos,
autorizações, ordens e aprovações de todas as Autoridades Governamentais que possam ser ou se
tornarem necessárias para a sua execução e entrega deste Contrato e a execução de suas obrigações
nos termos deste Contrato e do Contrato Acessório (os “Arquivos Regulatórios”). Cada Parte
deverá usar os melhores esforços razoáveis para cooperar plenamente com a outra parte e suas
Afiliadas na busca imediata de obter todos esses consentimentos, autorizações, ordens e
aprovações e efetuar qualquer depósito, retirada ou aditamento. Com relação aos Arquivos
Regulatórios, cada Parte concorda em usar seus melhores esforços razoáveis e cooperar com as
outras Partes (i) para fazer consultas oportunas com as Autoridades Governamentais a respeito dos
Arquivos Regulatórios, (ii) para determinar se quaisquer Arquivos Regulatórios são exigidos pelas
Autoridades Governamentais, (iii) em fazer atempadamente todos os Arquivos Regulatórios
(exceto no que diz respeito às jurisdições em que as Partes concordam que um Arquivo Regulatório
não é obrigatório), e (iv) informar prontamente as outras Partes de qualquer comunicação com
qualquer Autoridade Governamental sobre as Transações . Sem limitar a generalidade do
precedente, cada Parte deverá (e, na medida do necessário, fará com que suas Afiliadas) (x) façam
quaisquer arquivamentos apropriados de acordo com a Lei HSR com relação às transações
contempladas por este Contrato prontamente (e em qualquer evento dentro de quinze (15) Dias
Úteis após a data deste Contrato), (y) responder tão prontamente quanto razoavelmente praticável
a quaisquer solicitações de qualquer Autoridade Governamental por informações adicionais e
material documental que possam ser solicitados de acordo com a Lei HSR, e (z) solicitar a rescisão
antecipada do período de espera aplicável nos termos da Lei HSR e não estender qualquer período
de espera ou período comparável ao abrigo da Lei HSR ou celebrar qualquer contrato com qualquer
Autoridade Governamental para não consumar as Transações, exceto com o prévio consentimento
por escrito das outras Partes. Não obstante qualquer coisa aqui em contrário, Embraer e Zanite
arcarão cada uma com cinquenta por cento (50%) da taxa de arquivamento da Lei HSR.
(b)
Durante o Período Intermediário, Zanite, por um lado, e Embraer, EAH e a
Companhia, por outro lado, darão conselhos para Embraer (no caso de Zanite) ou Zanite (no caso
de Embraer, o EAH e a Companhia) uma oportunidade razoável de revisar com antecedência e
considerar em boa-fé as opiniões do outro em relação a qualquer proposta comunicação escrita a
qualquer Autoridade Governamental relativa a qualquer Arquivo Regulatório. Cada uma das
Partes concorda em não participar em qualquer reunião ou discussão substantiva, seja em pessoa
ou por telefone com qualquer Autoridade Governamental em relação a qualquer Arquivo
Regulatório, a menos que consulte, no caso da Zanite, Embraer, ou , no caso de Embraer, EAH ou
a Companhia, Zanite antecipadamente e, na medida em que não seja proibido por tal Autoridade
Governamental, dá a essa outra Parte a oportunidade de comparecer e participar de tal reunião ou
discussão.
(c)
Durante o Período Intermediário, a Embraer e a Companhia notificarão
prontamente Zanite por escrito de quaisquer comunicações, pedidos, aprovações ou rejeições
materiais com as Administrações de Aviação ou qualquer outra autoridade da aviação nacional em
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relação aos Ativos Transferidos, o Negócio UAM e / ou quaisquer Licenças ou aprovações
governamentais relacionadas; desde que, entretanto, a Companhia pode editar qualquer
informação que, na determinação razoável da Embraer (após consulta com um advogado externo),
seja competitivamente sensível.
Cláusula 7.2.
e AprovaçõesProcuração.

Elaboração da Procuração; Assembleia de Acionistas

(i)
Tão prontamente quanto possível após a assinatura deste Contrato, Zanite,
Embraer, EAH e a Companhia deverão envidar os melhores esforços razoáveis para preparar, e
Zanite deverá envidar os melhores esforços razoáveis para arquivar, ou fazer com que seja
arquivada, na SEC, uma procuração com a SEC e, uma vez que a SEC confirme que não tem mais
comentários sobre o pedido, enviado aos Acionistas Zanite para que as matérias sejam deliberadas
na Assembleia Zanite de Acionistas (tal procuração, juntamente com quaisquer aditamentos ou
suplementos a eles, a “Procuração”) . Cada Parte deverá usar seus melhores esforços razoáveis
para fazer com que a Procuração cumpra as regras e regulamentos aplicáveis promulgados pela
SEC, para que a Procuração seja declarada efetiva nos termos da Lei dos Valores mobiliários tão
prontamente quanto possível após tal depósito, e para manter a Procuração em vigor pelo tempo
que for necessário para consumar as Transações. A Zanite também concorda em usar seus
melhores esforços razoáveis para obter todos os valores legais estaduais necessários ou “Blue Sky”
autorizações e aprovações necessárias para realizar as Transações, e a Embraer, EAH ou a
Companhia deve fornecer todas as informações relativas ao EAH e à Companhia e qualquer um
de seus respectivos membros ou acionistas conforme possa ser razoavelmente solicitado em
conexão com qualquer ação. Cada Parte concorda em fornecer às outras Partes todas as
informações relativas a si mesma, suas Subsidiárias, diretores, conselheiros, administradores,
acionistas e outros acionistas e informações sobre outros assuntos que possam ser razoavelmente
necessários ou aconselháveis ou que possam ser razoavelmente solicitados em conexão com a
Procuração, um relatório atualizado no Formulário 8-K de acordo com a Lei da Bolsa de Valores
em relação às transações contempladas por este Contrato, ou qualquer outra demonstração,
arquivamento, notificação ou aplicação feita por ou em nome de Zanite, Embraer, EAH, a
Companhia ou suas respectivas Subsidiárias a qualquer autoridade reguladora (incluindo a Bolsa
de Valores Aprovada) em conexão com a Troca de Ativos e as outras Transações contempladas
por meio deste. A Zanite fará com que a Procuração seja enviada aos Acionistas Zanite
prontamente (e em qualquer caso, dentro de sete (7) Dias Úteis) após o depósito da Procuração
junto à SEC.
(ii)
Nenhum depósito, aditamento ou complemento à Procuração será feito pela
Zanite sem dar à Embraer uma oportunidade razoável para revisar e comentar o assunto e a Zanite
dará consideração razoável e de boa-fé aos comentários feitos por Embraer e seu advogado.
Embraer terá uma oportunidade razoável de participar da resposta a quaisquer comentários da SEC
e de fornecer comentários sobre essa resposta (para os quais uma consideração razoável e de boafé deve ser dada), incluindo a participação com Zanite ou seu advogado em quaisquer discussões
ou reuniões com a SEC. A Zanite deverá cumprir em todos os aspectos materiais todos os regras
e regulamentos aplicáveis promulgados pela SEC, quaisquer regras e regulamentos aplicáveis da
Nasdaq, Documentos Organizacionais da Zanite e este Contrato na preparação, arquivamento e
distribuição da Procuração, qualquer solicitação de procurações nos termos da mesma, a
convocação e a realização da Assembleia de Acionistas Zanite e do Resgate de Ações Zanite.
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(iii) A Zanite, Embraer, EAH e a Companhia devem assegurar que nenhuma das
informações fornecidas por ou em seu nome para inclusão ou constituição por referência na
Procuração, na data em que é remetido primeiro aos Acionistas Zanite e à época da Zanite
Assembleia de Acionistas, conter qualquer demonstração falsa de fato relevante ou omitir a
declaração de qualquer fato relevante neles exigido ou necessário para compor o patrimônio
líquido, à luz das atividades sob as quais são efetuadas, não induzem a erro.
(iv)
Se, a qualquer momento antes do Data de Fechamento, qualquer informação
relativa à Zanite, Embraer, EAH, à Companhia ou a qualquer de suas respectivas Subsidiárias,
Afiliadas, conselheiros ou diretores seja descoberta por Zanite, Embraer, EAH ou a Companhia,
que se obrigue a ser previsto em um aditamento ou suplemento à Procuração, para que tal
documento não contenha qualquer distorção de fato relevante ou omissão de declarar qualquer
facto relevante necessário à concretização das mesmas, tendo em conta a origem da qual foram
efetuadas, não enganosa, devendo a parte que descobrir tal informação notificar prontamente as
outras partes, devendo ser prontamente arquivado o aditamento ou suplemento adequado que
descreva a referida informação. com a SEC e, na medida do exigido pela Lei, divulgado para os
Acionistas Zanite.
(v)
Zanite fornecerá à Embraer cópias de quaisquer comentários escritos e
informará Embraer de quaisquer comentários orais que Zanite receba da SEC ou de sua equipe
com relação à Procuração imediatamente após a recibo de tais comentários.
(vi)
Sem limitar a generalidade do precedente, cada um de Zanite, Embraer,
EAH e a Companhia devem cooperar entre si na elaboração de cada Procuração e cada um de
Embraer, EAH e a Companhia devem fornecer Zanite todas as informações a seu respeito e seus
afiliadas, uma vez que a parte fornecedora (após consulta com o advogado) pode julgar
razoavelmente necessário ou aconselhável em conexão com a elaboração da Procuração, incluindo,
mas não se limitando a, se a data prevista de entrada em vigor da Declaração de Procuração for
posterior a 14 de Fevereiro de 2022, Zanite e a Companhia deverão utilizar os seus respectivos
melhores esforços razoáveis para entregar um ao outro, logo que for razoavelmente praticável após
14 de Fevereiro de 2022, balanços e demonstrações de operações e perdas globais, subtração do
total de ativos pelo total de passivos, e fluxo de caixa da Zanite e da Companhia e das suas
Subsidiárias, a partir de e para o ano findo em 31 de Dezembro de 2021, que cumpram os requisitos
contábeis aplicáveis e as regras e regulamentos da SEC, do Exchange Act ou da Lei de Valores
Mobiliários.
(b)

Aprovação de Acionista Zanite.

(i)
Zanite deverá (x) o mais rápido possível (e em qualquer caso, dentro de
sete (7) Dias Úteis) após a Procuração ser arquivada na SEC, (A) causar a Procuração a ser
divulgado para Acionistas Zanite em conformidade com a Lei aplicável, (B) exclusivamente no
que diz respeito à Propostas de Transação, devidamente (1) dar notificação de e (2) convocar e
realizar uma reunião especial (a “Zanite Assembleia de Acionistas”) de acordo com a Zanite
Documentos Organizacionais e Regra 5620 (b) da Listagem do Nasdaq para uma data não posterior
a trinta (30) Dias Úteis após a data em que a Procuração for protocolada na SEC, e (C) solicitar
procuração dos titulares do Zanite Ações ordinárias para voto a favor de cada uma das Propostas
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de Transação, e (y) fornecer aos seus acionistas a oportunidade de elegerem a efetivação de um
Resgate de Ações Zanite.
(ii)
Zanite deve, por meio do Conselho Zanite, recomendar aos seus acionistas
(A) a adoção e aprovação deste Contrato e das Transações de acordo com a Lei aplicável e trocar
regras e regulamentos (o “Proposta BCA”), (B) aprovação da alteração da denominação da Zanite
para “ Eve Holding, Inc.”, (C) aditamento e atualização dos Documentos Organizacionais da
Zanite, nos forma dos Documentos Organizacionais da Zanite Aditados e Consolidados, incluindo
quaisquer propostas separadas ou desagregadas, conforme necessário para a implementação do
acima exposto (os “Documentos Organizacionais Proposta”), (D) aprovação da emissão de ações
da Zanite Ações ordinárias no âmbito da Troca de Ativos e do Investimento PIPE (a “Ação
Emissão Proposta”), (E) aprovação da adoção pela Zanite do Plano de Capital Zanite e formas
associadas do contratos de concessão descritos em Cláusula 7.1 _1 7980 (a), (F) a eleição dos
conselheiros da Zanite efetiva a partir do Fechamento conforme contemplado pela Cláusula 7. 8
(o “Conselho Eleitoral Proposta”), (G) adoção e aprovação de quaisquer outras propostas que a
SEC (ou seu membro da equipe) possa indicar serem necessárias em seus comentários à
Procuração ou correspondência relacionada a ela (H) adoção e aprovação de quaisquer outras
propostas conforme razoavelmente acordado pelas Partes como sendo necessárias ou apropriadas
em conexão com as Transações e (I) adiamento da Assembleia de Acionistas, se necessário, para
permitir a solicitação posterior de procurações porque há não são votos suficientes para aprovar e
adotar qualquer um dos anteriores (tais propostas em (A) a (I), em conjunto, as “Propostas de
Transação”), e incluir tais recomendações na Procuração. O Conselho Zanite não poderá retirar,
alterar, qualificar ou modificar sua recomendação aos acionistas da Zanite que votem a favor das
Propostas de Transação (juntamente com qualquer retirada, aditamento, qualificação ou
modificação de sua recomendação aos acionistas da Zanite descrita nos Considerandos do presente
regulamento, a “Mudança na Recomendação”). Não obstante o acima exposto, antes, mas não
depois, da obtenção da Aprovação de Acionista Zanite, o Conselho da Zanite pode fazer uma
Mudança na Recomendação se determinar na boa fé, após consulta com seu advogado externo,
que um Evento Interveniente ocorreu e que, como resultado, uma falha ao fazer uma Mudança na
Recomendação seria uma violação pelo Conselho da Zanite de suas obrigações fiduciárias para
com os Acionistas Zanite nos termos da Lei aplicável; desde que o Conselho Zanite não terá o
direito de fazer, ou concordar ou resolver fazer, uma Mudança na Recomendação, a menos que (x)
Zanite entregue a Embraer uma notificação por escrito (uma “Notificação de Evento Interveniente”)
informando Embraer que o Conselho Zanite propõe tomar tal ação e contendo os fatos materiais
subjacentes à determinação do Conselho Zanite de que ocorreu um Evento Interveniente e que
uma falha em fazer uma Mudança na Recomendação seria constitui violação pelo Conselho da
Zanite das suas obrigações fiduciárias ao abrigo da Lei aplicável, e (y) às 17h00 ou após, hora da
cidade de Nova Iorque, no quinto (5º) Dia Útil imediatamente a seguir ao dia em que Zanite
entregue a Notificação de Evento Interveniente (período a partir do momento em que a Notificação
de Evento Interveniente é fornecida até às 17h00, hora da cidade de Nova York, do quinto (5º) Dia
Útil imediatamente após o dia em que a Zanite entregou a Notificação de Evento Interveniente
(sendo entendido que qualquer desenvolvimento material com relação a um Evento Interveniente
exigirá uma nova notificação, mas com um adicional de três (3) Dias Útil (em vez de cinco (5)
Dias Útil) período a partir da data de tal notificação ), a “Notificação de Evento Interveniente
Período”), após considerar em boa-fé quaisquer revisões ou ajustes aos termos e condições deste
Contrato que Embraer deverá ter, antes do término da Notificação de Evento Interveniente Período ,
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oferecido à Zanite, o Conselho Zanite reafirma em boa fé (após consulta com seu advogado externo)
que a falha ao fazer uma Mudança na Recomendação seria uma violação de seus deveres
fiduciários nos termos da Lei aplicável; desde que, ainda, se solicitado pela Embraer, durante a
Notificação de Evento Interveniente Período e antes de fazer uma Mudança na Recomendação,
Zanite irá, e fará com que seus Representantes, negociem em boa-fé com Embraer e seus
Representantes durante a Notificação de Evento Interveniente Período para fazer tais revisões ou
ajustes aos termos e condições deste Contrato de forma a evitar a necessidade de uma Mudança na
Recomendação. Para evitar dúvidas, a Mudança na Recomendação não limitará ou afetará de outra
forma os contratos e convênios estabelecidos na Cláusula 1 do Contrato de Apoio do Patrocinador.
(iii) Na medida máxima permitida pela Lei aplicável, (x) as obrigações da
Assembleia da Zanite de estabelecer uma data de registo para, devidamente convocar, dar
notificação de, convocar e realizar a Zanite de Acionistas não serão afetadas por qualquer Mudança
na Recomendação, (y) Zanite concorda em fixar data para, devidamente convocar, dar notificação
de, convocar e realizar a Assembleia de Acionistas e submeter para aprovação as Propostas de
Transação e (z) Zanite concorda que se a Aprovação de Acionista Zanite não tiver sido obtida em
qualquer Zanite Assembleia de Acionistas, então Zanite deverá imediatamente continuar a tomar
todas as ações necessárias, incluindo as ações exigidas por esta Cláusula 7.2(b) , e manter
Assembleias de Acionistas Zanite adicionais para obter a Aprovação de Acionista Zanite. A Zanite
só poderá suspender a Zanite Assembleia de Acionistas (i) para solicitar procurações adicionais
com o objetivo de obter a Aprovação de Acionista Zanite, (ii) na ausência de quórum e (iii) para
permitir adicional razoável tempo para o registro ou envio de qualquer divulgação suplementar ou
emendada que Zanite tenha determinado em boa-fé após consulta com um advogado externo é
exigido pela Lei aplicável e para que tal divulgação suplementar ou emendada seja disseminada e
revisada por Acionistas Zanite antes à Assembleia de Acionistas; desde que a Zanite Assembleia
de Acionistas (x) não pode ser adiada para uma data superior a quinze (15) dias após a data para a
qual a Zanite Assembleia de Acionistas foi originalmente agendada (excluindo quaisquer
adiamentos necessários pela Lei aplicável) e (y) não deve ser realizada depois de três (3) Dias
Úteis antes da Data de Término do Contrato. A Zanite concorda que proporcionará aos titulares de
ações ordinárias Classe A Zanite a oportunidade de eleger a revogação de tais ações ordinárias
Classe A da Zanite em relação ao Zanite Assembleia de Acionistas, como exigido pelos
Documentos Organizacionais da Zanite.
Cláusula 7.3.
Reestruturação
Pré-Fechamento.
Antes
do
fechamento, Embraer, o EAH, a Companhia celebrarão o Contrato de Contribuição e, em
conformidade com o mesmo, tomar as medidas expressamente estabelecidas em Erro! Fonte de
referência não encontrada. da Carta de Divulgação da Companhia, com tais alterações (a) que
são determinadas por Embraer como razoavelmente necessárias para efetuar tais transações e (b)
somente no caso de qualquer alteração que seria razoavelmente espera-se que (A) afete
adversamente o Tratamento Fiscal Pretendido ou (B) seja adverso à Zanite, à Companhia ou a
qualquer uma de suas Subsidiárias, aos Ativos Transferidos ou ao Negócio UAM, que estão
sujeitos a Zanite antes consentimento por escrito (tal consentimento não será injustificadamente
negado, condicionado ou retardado) (tais ações conforme expressamente estabelecido no Contrato
de Contribuição ou Erro! Fonte de referência não encontrada. da Carta de Divulgação da
Companhia, coletivamente, a “Reestruturação Pré-Fechamento”); desde que nenhuma alteração
limitará de qualquer maneira ou afetará as representações e garantias de Embraer, EAH ou a
Companhia estabelecida no Artigo Erro! Fonte de referência não encontrada.. A Zanite
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cooperará, e fará com que suas Afiliadas (conforme aplicável) e seus Representantes
razoavelmente cooperem, durante o horário comercial normal em tempo hábil com relação à
Reestruturação Pré-Fechamento mediante Embraer ou solicitação razoável da Companhia
notificação com antecedência razoável, incluindo o fornecimento de informações relacionadas à
Zanite e assistência que a Embraer ou a Companhia possam solicitar razoavelmente mediante
notificação com antecedência razoável.
Cláusula 7.4. Apoio de TransaçãoSem limitar qualquer compromisso contido em Artigo V ,
Artigo VI ou Artigo VII qualquer conflito com as disposições subsequentes de deste Cláusula
7.4 , Zanite, Embraer, EAH e a Companhia farão o seguinte, e cada uma delas fará com que suas
respectivas Subsidiárias também façam o seguinte: (a) envidar esforços comercialmente razoáveis
para obter, o mais rapidamente possível, todos os consentimentos e aprovações materiais de
terceiros (incluindo qualquer Autoridade Governamental) que qualquer um de Zanite,
EmbraerEAH ou a Companhia ou qualquer um dos suas respectivas Afiliadas são obrigadas a obter
a fim de consumar as Transações, e (b) envidar seus melhores esforços razoáveis para tomar outras
medidas assim que possível, conforme razoavelmente necessário ou quando outra Parte m Pode
solicitar razoavelmente que satisfaça as condições do Artigo III ou de outra forma para cumprir
este Contrato e consumar as Transações assim que possível e de acordo com todas as Leis
aplicáveis. Não obstante qualquer disposição em contrário aqui contida, em nenhum caso a
Embraer ou qualquer de suas Subsidiárias será obrigada a arcar com qualquer despesa ou pagar
qualquer taxa ou conceder qualquer concessão em relação à obtenção de quaisquer consentimentos,
autorizações ou aprovações de acordo com os termos de qualquer Contrato do qual a Companhia
ou qualquer de suas Subsidiárias seja uma parte ou será uma parte após a Reestruturação PréFechamento ou de outra forma com relação à consumação das Transações. Não obstante qualquer
disposição em contrário contida neste documento, em nenhum caso a Zanite será obrigada a arcar
com qualquer despesa ou pagar qualquer taxa ou conceder qualquer concessão em relação à
obtenção de quaisquer consentimentos, autorizações ou aprovações de acordo com os termos de
qualquer Contrato ao qual Zanite, a Companhia ou qualquer de suas Subsidiárias é uma parte ou
será uma parte após a Reestruturação Pré-fechamento ou de outra forma com relação à consumação
das Transações.
Cláusula 7.4.
Questões FiscaisTodos os impostos sobre
transferências, documentários, vendas, uso, bens imóveis, selo, registro e outros impostos, taxas e
custos semelhantes (incluindo quaisquer penalidades e juros associados) ("Impostos de
Transferência") incorridos com relação às Transações, incluindo a Reestruturação Pré-Fechamento,
constituirá Despesas de Transação da Companhia. As Partes cooperarão com relação ao
preenchimento de quaisquer declarações fiscais com relação aos impostos de transferência. Se uma
parte remeter à Autoridade Governamental apropriada o pagamento de Impostos sobre
Transferência e tal pagamento incluir a parte da outra parte de tais Impostos, essa outra parte
reembolsará prontamente a parte remetente por sua parte de tais Impostos. Não obstante qualquer
outra disposição deste Contrato, as Partes cooperarão (e farão com que suas respectivas Afiliadas)
cooperem de boa-fé para minimizar, na medida permitida pela legislação aplicável, o valor de
quaisquer Impostos de Transferência.
(b)
Na data de fechamento ou antes dela, o EAH fornecerá à Companhia um
Formulário W-9 da IRS devidamente preenchido.
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(c)
Determinados Assuntos Tributário. As Partes concordam com as questões
estabelecidas na Cláusula 7.5 (c) da Carta de Divulgação da Companhia.
Cláusula 7.5.
Cooperação; ConsultaA partir da data do anúncio
deste Contrato ou das Transações (de acordo com qualquer comunicação pública aplicável feita
em conformidade com Cláusula Erro! Fonte de referência não encontrada.), até o início da Data
de Fechamento e rescisão válida deste Contrato a Artigo Erro! Fonte de referência não
encontrada., Zanite envidará seus melhores esforços razoáveis para, e instruirá seus assessores
financeiros a, manter a Companhia, o EAH, Embraer e seus respectivos assessores financeiros
razoavelmente informado com relação ao Investimento do PIPE, incluindo (i) fornecer
atualizações regulares e (ii) consultar e cooperar com, e considerar de boa-fé, qualquer feedback
da Companhia, do EAH, Embraer e seus respectivos consultores financeiros com relação a tais
assuntos; forneceu que cada um de Zanite, a Companhia, o EAH e a Embraer reconhecem e
concordam que nenhum de seus respectivos consultores financeiros terá direito a quaisquer taxas
com relação ao Investimento PIPE, a menos que de outra forma mutuamente acordado pela EAH,
Embraer, pela Companhia e pela Zanite por escrito.
Cláusula 7.6.
Cláusula 16 QuestõesAntes da Data de Fechamento,
cada uma das Companhias e Zanite tomarão todas as medidas que possam ser necessárias (na
medida permitida pela lei aplicável) para promover quaisquer aquisições ou alienações de ações
ordinárias da Zanite (incluindo, em cada caso, valores mobiliários entregues mediante exercício,
aquisição ou liquidação de quaisquer valores mobiliários derivados) resultantes das Transações
por cada indivíduo que está sujeito ou possa se tornar sujeito aos requisitos de relatório da Cláusula
16 (a) da Lei da Bolsa de Valores com relação às Transações a serem isentas ao abrigo da Regra
16b-3 promulgada ao abrigo da Lei da Bolsa de Valores.
Cláusula 7.7.
Conselheiros e Diretores Pós-FechamentoDe acordo
com os Documentos Organizacionais da Zanite Aditados e Consolidados e o Acordo de Acionistas,
as Partes tomarão todas as medidas dentro de seu poder conforme necessário ou apropriado,
incluindo fazer com que os Conselheiros da Zanite renunciem, de modo que imediatamente após,
e condicionado ao seguinte:
(a)
o Conselho de Administração da Zanite será composto por sete (7) membros,
os quais incluirão inicialmente:
(i)
Kenneth Charles Ricci como o conselheiro indicado pelo Patrocinador (o
“Indicado do Patrocinador”);
(ii)
cinco (5) conselheiros indicados a serem designados pela EAH de acordo
com a notificação por escrito a ser entregue à Zanite antes do fechamento (os “Indicados da
Embraer”), sendo que, pelo menos três (3) deles se qualificarão como Conselheiros
"independentes" de acordo com as regras de listagem da Bolsa de Valores Aprovada (o "Indicado
Independente da Embraer"); e
(iii) um (1) conselheiro indicado remanescente a ser mutuamente acordado pela
EAH e o Patrocinador, e o indicado se qualificará como um conselheiro "independente" de acordo
com as regras de listagem da Bolsa de Valores Aprovada (o "Indicado Conjunto");
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(b)
o Conselho de Administração da Zanite terá pelo menos cinco (5)
Conselheiros "independentes" para os fins da Bolsa de Valores Aprovada, conforme aplicável,
sendo que cada um deles atuará em tal capacidade de acordo com os termos dos Documentos
Organizacionais da Zanite Aditados e Consolidados após o Fechamento;
(c)
o Conselho de Conselheiros da Zanite será um conselho classificado com
três classes de Conselheiros, com:
(i)
uma primeira classe de Conselheiros (os "Conselheiros Classe I"),
inicialmente cumprindo um mandato a partir do Fechamento até a primeira assembleia ordinária
dos acionistas da Zanite realizada após o Fechamento (mas quaisquer Conselheiros subsequentes
de Classe I para um mandato de três (3) anos), com o nomeado conjunto e um (1) Indicado
Independente Embraer para atuar como Conselheiros Classe I;
(ii)
uma segunda classe de Conselheiros (os "Conselheiros Classe II"),
inicialmente cumprindo um mandato a partir do Fechamento até a segunda assembleia ordinária
de acionistas da Zanite realizada após o Fechamento (mas quaisquer Conselheiros Classe II
subsequentes para um mandato de três (3) anos), com dois (2) Indicados Independentes Embraer
para atuar como Conselheiros Classe II; e
(iii) uma terceira classe de Conselheiros (os "Conselheiros Classe III"),
cumprindo um mandato válido a partir do Fechamento até a terceira assembleia ordinária de
acionistas da Zanite realizada após o Fechamento (e quaisquer Conselheiros Classe III posteriores
para um mandato de três (3) anos), com o Patrocinador Indicado e os dois (2) Indicados Embraer
restantes para atuar como Conselheiros Classe III; e
(d)
os diretores iniciais da Zanite serão conforme estabelecido na Erro! Fonte
de referência não encontrada. da Carta de Divulgação da Companhia, que atuarão nessa
capacidade de acordo com os termos dos Documentos Organizacionais da Zanite Aditados e
Consolidados após o Fechamento.
Cláusula 7.8.
Indenização e SeguroZanite fará o seguinte, e fará
com que suas Subsidiárias assim o façam: (i) manter, por um período não inferior a seis (6) anos a
partir da Data de Fechamento, disposições em seus respectivos Documentos Organizacionais
relativos à indenização e exoneração (incluindo disposições relativas a despesas promoção) de
cada atual e ex-conselheiro e diretor da (x) Companhia e cada uma de suas Subsidiárias e (y) Zanite
e cada uma de suas Subsidiárias (os conselheiros e Conselheiros referidos nas cláusulas (x) e ( y),
coletivamente, as "Partes Indenizadas D&O ") que não são menos favoráveis a essas Pessoas do
que as disposições dos Documentos Organizacionais da Companhia, Zanite ou de suas respectivas
Subsidiárias, conforme aplicável, a partir do data deste Contrato, e (ii) não alterar, revogar ou de
outra forma modificar tais disposições em qualquer aspecto que possa afetar adversamente os
direitos dessas Pessoas, em cada caso, exceto conforme exigido pela Lei aplicável.
(b)
Por um período de seis (6) anos a partir da Data de Fechamento, a Zanite
manterá em vigor um seguro de responsabilidade dos Conselheiros e diretores cobrindo as Pessoas
atualmente cobertas pela Zanite, pela Companhia ou por seus respectivas apólices de seguro de
responsabilidade dos Conselheiros e diretores das Subsidiárias (cópias verdadeiras, corretas e
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completas das quais foram até agora disponibilizadas à Companhia ou seus Representantes) em
termos não menos favoráveis do que os termos de tal cobertura de seguro atual, exceto que em
nenhuma circunstância a Zanite será obrigada a pagar um prêmio anual para tal seguro superior a
trezentos por cento (300%) do prêmio anual agregado mais recente pago pela Zanite ou pela
Embraer em nome da Companhia, como aplicável, para tal apólice de seguro para o período de
doze (12) meses encerrado na data deste Contrato; desde que, entretanto, (i) Zanite pode fazer
com que a cobertura seja estendida sob o seguro de responsabilidade de Conselheiros e diretores
atuais, obtendo uma apólice de “cauda” de seis (6) anos contendo termos não materialmente menos
favoráveis que os termos de tal cobertura de seguro atual com relação a sinistros existentes ou
ocorridos em ou antes da Data de Fechamento e (ii) se qualquer sinistro for declarado ou feito
dentro de tal período de seis (6) anos, qualquer seguro que será mantido sob esta Cláusula Erro!
Fonte de referência não encontrada. será continuado em relação a tal reivindicação até a sua
disposição final.
(c)
Não obstante qualquer disposição em contrário neste Contrato, esta
CláusulaErro! Fonte de referência não encontrada. sobreviverá à consumação da Equity
Exchange indefinidamente e será vinculativa, conjunta e separadamente, na Zanite e todos os
sucessores e atribuições de Zanite. Caso a Zanite ou qualquer um de seus sucessores ou
cessionários se consolide ou se incorpore com qualquer outra Pessoa e não seja a corporação ou
entidade em continuidade ou sobrevivente em tal consolidação ou fusão ou transfira ou efetue a
cessão de todos ou substancialmente todos os seus bens e ativos a qualquer Pessoa, então, e em
cada um desses casos, a Zanite providenciará para sejam tomadas as providências apropriadas para
que os sucessores e cessionários da Zanite assumam as obrigações conforme previstas nesta
Cláusula 7.9.
(d)
Tão prontamente quanto razoavelmente possível após a Data de
Fechamento, a Zanite celebrará os acordos de indenização habituais substancialmente na forma
anexa a este documento como Anexo H com os Conselheiros pós-Fechamento da Zanite, cujos
acordos de indenização continuarão em vigor após o Fechamento.
Cláusula 7.9.

Plano de Capital de Incentivo.

(a)
Antes da Data de Fechamento, a Zanite aprovará e adotará (a) um plano de
incentivo patrimonial substancialmente na forma anexa a este documento como Anexo G (com as
alterações que possam ser mutuamente acordadas por escrito pela Embraer e Zanite (tal acordo
não será injustificadamente negado, condicionado ou retardado)) (o "Plano de Capital de Incentivo
Zanite").
(b)
Não obstante qualquer coisa aqui em contrário, cada uma das partes deste
Contrato reconhece e concorda que todas as disposições contidas em nesta Cláusula Erro! Fonte
de referência não encontrada. estão incluídas para o benefício exclusivo das Partes, e que nada
neste Contrato, seja expresso ou implícito, (i) será interpretado para estabelecer, alterar ou
modificar qualquer plano de benefícios para funcionários, programa, acordo ou arranjo, (ii)
limitará o direito da Zanite ou de suas Afiliadas de alterar, rescindir ou de outra forma modificar
o Plano de Ações da Zanite, o ESPP ou outro plano de benefícios de funcionários, acordo ou outro
acordo após a Data de Fechamento, ou (iii) conferirá a qualquer Pessoa que não seja parte deste
Contrato (incluindo qualquer acionista, qualquer atual ou ex-diretor, gerente, executivo,
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funcionário ou contratado independente da Zanite , ou qualquer participante do Plano de Equidade
da Zanite ou outro plano de benefícios a funcionários, avença ou outro acordo (ou qualquer
dependente ou beneficiário do mesmo)), qualquer direito de continuar ou retomar o emprego ou
revogar, qualquer direito a compensação ou benefícios, ou qualquer terceiro beneficiário ou outro
direito de qualquer tipo ou natureza.
Cláusula 7.10.
Notificação de Determinados AssuntosDurante o
Período Provisório, cada Parte fornecerá às outras Partes notificação imediata por escrito ao tomar
conhecimento de qualquer evento, fato ou circunstância que causaria ou seria razoavelmente
esperado que causasse qualquer uma das condições de tal Parte estabelecidas no Artigo Erro!
Fonte de referência não encontrada. não ficar satisfeito. Nenhuma notificação constituirá um
reconhecimento ou admissão pela Parte que fornece a notificação sobre se alguma das condições
para o Fechamento foi satisfeita ou não ou para determinar se qualquer uma das representações,
garantias ou convênios contidos neste Contrato foram violados. Nenhum aviso de acordo com esta
Cláusula Erro! Fonte de referência não encontrada. afetará qualquer declaração ou garantia
neste Contrato de qualquer Parte ou qualquer condição às obrigações de qualquer Parte.
Cláusula 7.11.
Aprovação do EAH e da Companhia Imediatamente
após a celebração deste Contrato, mas em qualquer caso, o mais tardar no final do dia seguinte à
data deste Contrato, (a) Embraer aprovará e adotará este Contrato e os Contratos Acessórios e as
transações contempladas por este meio e assim como o único membro da Companhia, e (b)
Embraer deve aprovar e adotar este Contrato e os Contratos Acessórios e as transações
contempladas neste documento e, portanto, como o único acionista do EAH, e em cada caso,
Embraer deve entregar prontamente a evidência de tal adoção para Zanite.
Cláusula 7.12.
Carta de Insider.De acordo com as Cartas de Insider,
celebradas por e entre Zanite e cada um de Steven H. Rosen, Kenneth C. Ricci, Michael A. Rossi,
John B. Veihmeyer, Larry R. Flynn e Gerard J. DeMuro e o Patrocinador, tais indivíduos e o
Patrocinador concordaram em votar todas as ações do capital da Zanite que eles possuíam para
aprovar as Propostas de Transação e não resgatar quaisquer dessas ações em relação às Transações.
Zanite concorda em fazer cumprir os termos e condições das Cartas Privilegiadas, incluindo o
acordo para votar todas as ações do capital da Zanite que detêm para aprovar as Propostas de
Transação e o acordo para não resgatar tais ações, com relação à consumação das Transações.
Cláusula 7.13.
Ausência de ConcorrênciaDurante um período que
começa na Data de Fechamento e termina na data que é três (3) anos depois, com relação à União
Europeia, ou cinco (5) anos depois, com relação a quaisquer outros territórios (o “Período Restrito")
Subsidiárias (exceto a Companhia e a Subsidiária brasileira) ou qualquer de seus respectivos
Representantes), direta ou indiretamente:
(i)
envolver-se ou ajudar outros a se envolverem em (A) negócios de
concepção, desenvolvimento, fabricação, montagem, teste, certificação, marketing, venda e
entrega de aviação comercial, aviação executiva, defesa e segurança ou plataformas e programas
de pulverização agrícola em qualquer parte do mundo, bem como todas as formas de manutenção,
sustentação e suporte e fornecimento de outros serviços pós-venda para tais plataformas e
programas, incluindo modificações, distribuição de peças e outros serviços de logística,
manutenção, reparo e revisão e treinamento para tais plataformas e programas, ou (B) UATM no
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Brasil, no caso de cada uma das cláusulas (A) e (B), incluindo os Negócios Fora do Escopo, mas
excluindo os Negócios Restritos Zanite (cada um, um “Negócios Restritos da Embraer”);
(ii)
ter uma participação acionária (seja capital, dívida ou outro) em, ou de outra
forma se envolver ativamente com, qualquer Pessoa que se envolva em qualquer Negócio Restrito
Embraer em qualquer capacidade, incluindo como sócio, acionista, membro, principal, credor ou
fiador;
(iii) interferir ou tentar interferir nas relações comerciais (sejam formadas antes
ou após a data deste Contrato) entre Embraer ou qualquer uma de suas Afiliadas e seus respectivos
clientes, fornecedores, fabricantes, licenciadores, vendedores, locadores ou investidores; ou
(iv)
fornecer conscientemente qualquer informação, assistência, suporte,
produto, tecnologia ou Propriedade Intelectual a qualquer Pessoa envolvida em qualquer Negócio
Restrito da Embraer.
(b)
Durante o Período Restrito, Embraer por meio deste se compromete e
concorda que nem ela nem suas Subsidiárias (exceto a Companhia ou suas Subsidiárias) deverão,
seja em seu próprio nome ou em nome de ou em conjunto com qualquer Pessoa (exceto a
Companhia, a Subsidiária brasileira ou qualquer de seus respectivos Representantes), direta ou
indiretamente:
(i)
envolver-se ou ajudar outros a se envolverem no negócio de (A) projetar,
desenvolver, fabricar, montar, testar, certificar, comercializar, vender e entregar plataformas e
programas de mobilidade aérea urbana com UAM em qualquer lugar do mundo, bem como todas
as formas de manutenção, sustentação e suporte e fornecimento de outros serviços pós-venda para
tais plataformas e programas, incluindo modificações, distribuição de peças e outros serviços de
logística, manutenção, reparo e revisão e treinamento para tais plataformas e programas, e outros
serviços que apoiam o operação integrada de veículos UAM em espaço aéreo de baixo nível, ou
(B) UATM em todo o mundo, exceto no Brasil, no caso de cada uma das cláusulas (A) e (B),
incluindo o UAM Business, mas excluindo o Embraer (cada um, um “Zanite Negócios Restritos”
e, junto com os Negócios Restritos da Embraer, os “Negócios Restritos”);
(ii)
ter participação acionária (seja capital, dívida ou outro) em, ou de outra
forma se envolver ativamente com, qualquer Pessoa que se envolver em qualquer Negócio Restrito
da Zanite em qualquer capacidade, incluindo como parceiro, acionista, membro, principal, credor
ou fiador;
(iii) interferir ou tentar interferir nas relações comerciais (sejam formadas antes
ou depois da data deste Contrato) entre Zanite ou qualquer uma de suas Afiliadas e seus respectivos
clientes, fornecedores, fabricantes, licenciadores, vendedores, locadores ou investidores; ou
(iv)
fornecer conscientemente qualquer informação, assistência, suporte,
produto, tecnologia ou propriedade intelectual a qualquer pessoa envolvida em qualquer Negócio
Restrito da Zanite.
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(c)
Não obstante qualquer disposição em contrário neste documento, nada
contido em esta Erro! Fonte de referência não encontrada. será interpretado como proibindo
Embraer, Zanite ou qualquer de suas respectivas Subsidiárias, direta ou indiretamente, do seguinte:
(i)
adquirir uma participação ou investir em (incluindo por fusão, aquisição,
venda de ativos ou de outra forma), ou de outra forma deter uma participação em qualquer Pessoa
que se dedica, possui, administra ou opera qualquer Negócio Restrito; desde que:
(1)
(x) Embraer, Zanite ou qualquer uma de suas respectivas
Subsidiárias, conforme aplicável, é um investidor passivo e não controla direta ou indiretamente
as atividades ou gestão de tal Pessoa ou negócio e (y) tal participação acionária não exceder cinco
por cento (5%) de tal Pessoa ou negócio; ou
(2)
(x) a receita líquida anual do Negócio Restrito para o ano fiscal mais
recente não exceda o menor de (A) $ 100.000.000 e (B) vinte por cento (20)% da receita líquida
anual geral dos negócios combinados sendo adquiridos para tal ano fiscal ou, se o Negócio Restrito
estiver em um estágio anterior à receita, o valor justo de mercado do Negócio Restrito não exceda
$ 300.000.000 e (y) Zanite, Embraer ou uma de suas respectivas Subsidiárias, conforme aplicável,
(I) dentro de trinta (30) dias após o fechamento de qualquer investimento ou aquisição, oferece a
venda para Embraer ou a Companhia, conforme o caso, substancialmente nos mesmos termos e
condições contidos no contrato de investimento ou aquisição relevante , a parte de tal negócio
envolvida em Negócios Restritos Embraer ou Negócios Restritos Zanite, conforme aplicável, (mas
na parte aplicável do preço pago por tal parte), (II) entra em um acordo definitivo para o
desinvestimento do parte relevante de tal negócio com Embraer ou a Companhia, conforme
aplicável, ou seu designado (ou, se a outra Parte não estiver interessada em adquirir tal negócio a
tal preço, com qualquer outra Pessoa) e / ou cesse as atividades de a parte relevante de tal negócio
ou Pessoa, em cada caso, dentro de seis (6) meses a partir da data de tal aquisição e (III) opera tal
negócio adquirido de uma maneira e em uma escala consistente em todos os aspectos materiais
com as práticas históricas de tal negócio antes da aquisição de tal negócio até o momento em que
tal negócio seja alienado ou cesse suas atividades; ou
(ii)
continuar a cumprir quaisquer acordos com, conforme aplicável, Embraer,
Zanite ou qualquer uma de suas respectivas Subsidiárias, incluindo os Contrato Masters.
(d)
Embraer e Zanite reconhecem e concordam que (i) seria difícil calcular os
danos a Embraer ou Zanite, conforme aplicável, de qualquer violação das obrigações sob este
Erro! Fonte de referência não encontrada. , (ii) lesão a Embraer ou Zanite, conforme aplicável,
de qualquer violação seria irreparável e impossível de medir e (iii) o remédio legal para qualquer
violação ou ameaça de violação de esta Erro! Fonte de referência não encontrada. , incluindo
danos monetários, seria, portanto, uma solução inadequada e, consequentemente, cada um de
Embraer ou Zanite terá o direito de execução específica e medida cautelar de seus direitos sob esta
Erro! Fonte de referência não encontrada..
(e)
Embraer e Zanite reconhecem e concordam que as restrições contidas em
nesta Erro! Fonte de referência não encontrada. são razoáveis em escopo e duração à luz da
natureza, tamanho e localização de cada Negócio Restrito. Se qualquer parte desta Cláusula 7.14
for considerada excessivamente ampla quanto à duração, atividade ou assunto do escopo, essa
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parte será interpretada como limitada e reduzida, de modo a ser exequível na extensão máxima
permitida pela Lei aplicável.
(f)
Para evitar dúvidas, as referências a Afiliadas, Subsidiárias ou
Representantes da Embraer nesta Cláusula Erro! Fonte de referência não encontrada. não
incluirão Zanite, a Companhia ou suas respectivas Subsidiárias.
Cláusula 7.14.
Concorrentes da Embraer. Durante o período restrito,
a Companhia não deve, direta ou indiretamente, envolver Concorrentes da Embraer no
desenvolvimento, engenharia, certificação, fabricação, serviços ou suporte de produtos e serviços
para o Negócio UAM sem o consentimento prévio por escrito da Embraer (cujo consentimento
não será injustificadamente negado, condicionado ou retardado) em cada instância.
Cláusula 7.15.
Não Solicitação.Por um período de três (3) anos após
a Data de Fechamento, cada uma das Embraer e Zanite concorda em não, e em fazer com que suas
respectivas Subsidiárias não solicitem emprego, contratem ou empreguem, ou ajudem qualquer
outra Pessoa na solicitação de emprego, contratação ou contratação de qualquer funcionário da
Embraer ou Zanite ou de suas subsidiárias (no caso de Embraer) ou Embraer e suas subsidiárias
(exceto Zanite, a Companhia e suas respectivas subsidiárias) ( no caso de Zanite); desde que o
acima exposto não proibirá Embraer, Zanite ou suas respectivas Subsidiárias, conforme aplicável,
de (a) oferecer emprego, contratar ou empregar qualquer indivíduo que (i) deixe de ser um
funcionário da Embraer ou suas Subsidiárias (exceto Zanite, a Companhia e suas respectivas
Subsidiárias) ou da Zanite ou suas Subsidiárias, conforme o caso, mais de seis (6) meses antes de
tal emprego, sem qualquer violação de deste Cláusula Erro! Fonte de referência não encontrada.
ou (ii) responde a uma solicitação geral de boa-fé ou anúncio que é permitido de acordo com a
alínea (b) desta Cláusula Erro! Fonte de referência não encontrada., ou envolver-se em
quaisquer solicitações ou anúncios gerais que não sejam especificamente direcionados aos
funcionários da Embraer ou de suas subsidiárias (exceto Zanite, a Companhia e suas respectivas
subsidiárias) ou da Zanite ou suas subsidiárias, conforme aplicável. Para evitar dúvidas, as
referências às Subsidiárias da Embraer nesta Cláusula Erro! Fonte de referência não encontrada.
não devem incluir Zanite, a Companhia ou suas respectivas Subsidiárias.
SegurosSeguido da Data de Fechamento e enquanto
a Embraer detiver, direta ou indiretamente, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do poder com
direito de voto dos títulos de participação acionária em circulação da Zanite, mediante o
consentimento prévio por escrito da Embraer, Zanite e suas Subsidiárias podem, a seu exclusivo
critério, apresentar sinistros e receber receitas de acordo com uma ou mais apólices de seguro
mantidas pela Embraer das quais a Zanite e suas Subsidiárias sejam beneficiárias, caso em que a
Embraer irá ou providenciará que uma de suas Subsidiárias venha a prestar a assistência razoável,
conforme possa ser razoavelmente solicitado pela Zanite ou suas Subsidiárias de tempos em
tempos, na apresentação desse sinistro e na obtenção dos produtos do seguro em relação a esses
sinistros de acordo com as apólices em nome de qualquer da Zanite ou suas Subsidiárias, em cada
caso, sujeitas aos termos e condições de cada uma dessas apólices e exclusivamente na medida em
que essa cobertura esteja disponível; desde que que a Zanite e suas Subsidiárias sejam responsáveis
e paguem ou reembolsem a Embraer por, todos os custos, prêmios e outras despesas associadas ao
respaldo pela Zanite e suas Subsidiárias dessas apólices de seguro, incluindo todos os custos
Cláusula 7.16.
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extraordinários incorridos no pleito desses sinistros e qualquer valor de qualquer sinistro que se
enquadrar abaixo das franquias ou retenção autossegurada aplicáveis.
Cláusula 7.17.
Informações ConfidenciaisZanite, Embraer, EAH e a
Companhia reconhecem que as informações fornecidas por cada uma dessas Partes ou seus
respectivos Representantes em relação a este Contrato, os Contratos Acessórios e a consumação
das Transações estão sujeitas ao Acordo de Confidencialidade, mutatis mutandis como se o Acordo
de Confidencialidade fosse um acordo de confidencialidade mútua, cujos termos são aqui
incorporados por referência. Não obstante qualquer disposição em contrário no Acordo de
Confidencialidade, o Acordo de Confidencialidade permanecerá em pleno vigor e efeito de acordo
com seus termos (mas sujeito à frase anterior) até a Data de Fechamento ou, se por qualquer motivo
este Contrato for rescindido antes do Encerramento de acordo com a Cláusula Erro! Fonte de
referência não encontrada., até a data que seja dois (2) anos após tal rescisão.
Cláusula 7.18.

Financiamento de Ativos Adicionais

Para evitar qualquer dúvida, durante o Período Provisório e de acordo com as Cláusulas 5.1(a) e
6.3(a), Zanite, a Companhia e/ou a Embraer podem celebrar Contratos de Subscrição Adicionais
com investidores em capitais com o prévio consentimento escrito das demais Partes deste Contrato.

ARTIGO VIII
CONDIÇÕES PARA OBRIGAÇÕES
Cláusula 8.1.
Condições às Obrigações da Zanite, Embraer, EAH
e a CompanhiaAs obrigações da Zanite, Embraer, EAH e da Companhia de consumar, ou fazer
com que seja consumada estão sujeitas à satisfação das seguintes condições antes ou no
fechamento, qualquer um ou mais dos quais podem ser renunciados (se legalmente permitido) por
escrito por todas essas Partes:
(a)
O período ou períodos de espera aplicáveis (e quaisquer extensões dos
mesmos) de acordo com a Lei HSR devem ter expirado ou de outra forma encerrado;
(b)

A aprovação necessária do acionista da Zanite deve ter sido obtida;

(c)
Não estará em vigor qualquer Ordem Governamental que ordene ou proíba
a consumação das Transações ou qualquer Lei que torne a consumação das Transações ilegal ou
proibida; desde que a Autoridade Governamental que emite tal Ordem Governamental tem
jurisdição sobre as Partes com relação às Transações; e
(d)
A Reestruturação Pré-Fechamento deve ter sido concluída em todos os
aspectos materiais antes do Fechamento de acordo com os termos deste Contrato (incluindo Erro!
Fonte de referência não encontrada. da Carta de Divulgação da Companhia) e o Contrato de
Contribuição.
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Cláusula 8.2.
Condições para Obrigações da ZaniteAs obrigações
da Zanite de consumar, ou fazer com que seja consumada, a Equity Exchange está sujeita à
satisfação das seguintes condições adicionais durante ou antes do Fechamento, qualquer uma ou
mais das quais podem ser dispensadas por escrito por Zanite:
(a)
(i) As Declarações Fundamentais da Companhia devem ser verdadeiras e
corretas em todos os aspectos materiais, em cada caso a partir da Data de Fechamento, exceto com
relação a tais declarações e garantias que falam em relação a uma data anterior, cujas declarações
e garantias serão verdadeiras e corretas em todos os aspectos materiais em e a partir dessa data, e
(ii) cada uma das declarações e garantias de Embraer, EAH e o Companhia contida neste Contrato,
exceto as Declarações Fundamentais da Companhia (desconsiderando quaisquer qualificações e
exceções contidas nele relacionadas à materialidade, efeito adverso material e Efeito Material
Adverso UAM ou qualquer qualificação ou exceção semelhante) será verdadeira e correta na Data
de Fechamento, exceto com relação a tais declarações e garantias que falam como uma data
anterior, essas declarações e garantias devem ser válidas e corretas em e a partir dessa data, exceto,
em cada caso, imprecisões ou omissões que não seriam, individualmente ou em conjunto,
razoavelmente esperados de ter um Efeito Material Adverso UAM;
(b)
Cada um dos acordos da Companhia, o EAH ou Embrar a ser firmado antes
ou antes do Fechamento deve ter sido firmado em todos os aspectos materiais;
(c)
Desde a data deste Contrato, não deve ter ocorrido um Efeito Adverso
Relevante de UAM; e
(d)
Embraer, o EAH e / ou a Companhia, conforme o caso, devem ter entregue
ou fazer com que sejam entregues todos os certificados, instrumentos, Contratos e outros
documentos (incluindo todos os Contratos Acessórios) especificados para serem entregues por
cada uma das Partes abaixo, de acordo com Cláusula 2 .3 ( a) (diferente de Cláusula 2.3 (a) ( v
i,) devidamente assinado por, conforme aplicável, Embraer, EAH, a Companhia e / ou outras partes,
conforme especificado na Cláusula 2.3(a).
Cláusula 8.3.
Condições às Obrigações da Embraer, EAH e a
CompanhiaA obrigação da Embraer, do EAH e da Companhia de consumar, ou fazer com que
seja consumada, a Equity Exchange está sujeita à satisfação das seguintes condições adicionais no
ou antes do Fechamento, qualquer um ou mais dos quais podem ser dispensados por escrito por
Embraer, EAH e Companhia:
(a)
(i) As Declarações Fundamentais da Zanite devem ser verdadeiras e
corretas em todos os aspectos materiais, em cada caso a partir da Data de Fechamento, exceto com
relação a tais declarações e garantias que falam como a uma data anterior, cujas declarações e
garantias serão verdadeiras e corretas em todos os aspectos materiais em e a partir de tal data, e (ii)
cada uma das declarações e garantias da Zanite contidas neste Contrato, exceto o Fundamental da
Zanite. As declarações (desconsiderando quaisquer qualificações e exceções nelas contidas em
relação à materialidade, efeito adverso material e Efeito adverso material Zanite ou qualquer
qualificação ou exceção semelhante) devem ser verdadeiras e corretas na Data de Fechamento,
exceto no que diz respeito a tais declarações e garantias que falar em uma data anterior, cujas
declarações e garantias serão verdadeiras e corretas em e a partir de tal data, exceto para, em cada
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caso, referências ou omissões que não seriam, individualmente ou em conjunto, razoavelmente
esperadas de ter um Efeito Material Adverso Zanite;
(b)
Cada um dos acordos da Zanite a ser realizado antes ou antes do
Fechamento deve ter sido realizado em todos os aspectos materiais;
(c)
(i) O valor em dinheiro disponível na Conta do Fideicomisso após a
Assembleia de Acionistas da Zanite, após dedução do valor necessário para satisfazer o Valor de
Resgate de Ações da Zanite (mas antes do pagamento ou reembolso , conforme aplicável, de (x)
quaisquer comissões de subscrição diferidas sendo mantidas na Conta do Fideicomisso, e (y)
quaisquer Despesas de Transação da Companhia ou Zanite Despesas de Transação, conforme
contemplado pela Cláusula Erro! Fonte de referência não encontrada. ) , mais (ii) o Valor de
Investimento PIPE efetivamente recebido antes ou substancialmente simultaneamente com o
Fechamento (a soma de (i) e (ii), o " Disponível Zanite Dinheiro "), será igual para ou superior a
$350.000.000;
(d)
Material Zanite;

Desde a data deste Contrato, não deve ter ocorrido um Efeito Adverso

(e)
Todos os Conselheiros da Zanite (exceto as Pessoas identificadas como
Conselheiros iniciais da Zanite após o Fechamento, de acordo com as disposições da CláusulaErro!
Fonte de referência não encontrada. ) devem ter renunciado ou de outra forma removido em
vigor a partir do Fechamento; e
(f)
A Zanite deve ter entregue ou fazer com que sejam entregues todos os
certificados, instrumentos, Contratos e outros documentos (incluindo todos os Contratos
Acessórios) especificados para serem entregues pela Zanite abaixo, de acordo com Cláusula 2.3(b)
devidamente executado por, conforme aplicável, Zanite e / ou outras partes, conforme especificado
na Cláusula 2.3(b).
Cláusula 8.4.
Frustação das Condições de Fechamento. Nenhuma
das Partes pode contar com a falha de qualquer condição estabelecida em este Artigo Erro! Fonte
de referência não encontrada. para ser satisfeita se tal falha foi causada pela violação de tal
Parte.
ARTIGO IX
RESCISÃO/VIGÊNCIA
Cláusula 9.1.
RescisãoEste Contrato pode ser rescindido e as
Transações abandonadas a qualquer momento antes do Fechamento, apenas da seguinte forma:
(a)

por consentimento mútuo por escrito de Embraer e Zanite;

(b)
por notificação por escrito de Embraer ou Zanite se qualquer Autoridade
Governamental com jurisdição sobre as Partes com relação às Transações tiver decretado, emitido,
promulgado, executado ou entrado em qualquer Ordem Governamental que tenha se tornado final
e irrecorrível e tenha o efeito de tornar a consumação das Transações ilegais ou de outra forma
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impedir ou proibir a consumação das Transações ou se for adotada qualquer Lei que torne
permanentemente a consumação das Transações ilegal ou de outra forma proibida;
(c)
por notificação por escrito da Embraer ou Zanite se a aprovação obrigatória
do acionista da Zanite não tiver sido obtida em razão da falha em obter o voto exigido na
Assembleia dos Acionistas da Zanite devidamente convocada para tal ou em qualquer adiamento
ou adiamento do mesmo;
(d)

por Embraer se houver uma mudança na recomendação;

(e)
por Embraer ou Zanite, se o Fechamento não tiver ocorrido na data ou
antes da data de seis (6) meses após a data deste Contrato (a "Data de Término do Contrato");
desde que o direito de rescindir este Contrato sob esta Erro! Fonte de referência não
encontrada. (e) não estará disponível para qualquer Parte que tenha violado quaisquer de suas
declarações, garantias, convênios ou acordos sob este Contrato e tal violação devem ter causado
aproximadamente a falha das Transações a ser consumada na ou antes da Data de Término do
Acordo;
(f)
por notificação por escrito para Embraer da Zanite se houver qualquer
violação de qualquer declaração, garantia, convênio ou acordo por parte de Embraer, o EAH ou a
Companhia estabelecida neste Contrato, de modo que as condições especificadas em Cláusula
8.2(a) ou Cláusula 8.2(b) não seriam satisfeitas no fechamento (a “Rescisão por Violação
Embraer”), exceto que, se tal Rescisão por Violação Embraer for curável por Embraer, o EAH ou
a Companhia, conforme aplicável, através do exercício de seu razoável melhores esforços, então,
por um período de até trinta (30) dias após o recebimento pela Embraer do aviso da Zanite de tal
violação (o "Embraer Período de Cura"), tal rescisão não será efetiva, e tal rescisão entrará em
vigor apenas se Rescisão por Violação Embraer não for remediada dentro do Período de Cura
Embraer; desde que, no entanto, o direito de rescindir este Contrato sob este Cláusula 9.1 (f) não
estará disponível para Zanite se Zanite violar qualquer um de seus declarações, garantias,
convênios ou acordos contidos neste Contrato, de modo que as condições especificadas em
Cláusula8.3 (a) e Cláusula8.3 (b) não seriam satisfeitas no fechamento;
(g)
por notificação por escrito para Zanite de Embraer se houver qualquer
violação de qualquer declaração, garantia, convênio ou acordo por parte da Zanite estabelecido
neste Contrato, de modo que condições especificadas em Cláusula 8.3(a) e Cláusula8.3(b) não
seria satisfeita no fechamento (a “ Terminando Violação"), exceto que, se qualquer Violação de
Rescisão Zanite for curável pela Zanite por meio do exercício de seus melhores esforços, então,
por um período de até trinta (30) dias após o recebimento pela Zanite de notificação de Embraer
de tal violação (o “Zanite Período de Cura”), tal rescisão não será efetiva, e tal rescisão entrará em
vigor apenas se a Violação de Rescisão Zanite não for sanada dentro do período de cura Zanite;
desde, no entanto, que o direito de rescindir este Contrato sob esta Cláusula 9.1 (g) não estará
disponível para Embraer se Embraer, EAH ou o A Companhia está, então, violando qualquer uma
de suas declarações, garantias, pactos ou acordos contidos neste Contrato, de modo que as
condições especificadas em Cláusula8.2 (a) ou Cláusula8.2 (b) não ficaria satisfeito no
fechamento; ou
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(h)
por notificação por escrito a Embraer da Zanite se o consentimento por
escrito de Embraer, como o único acionista do EAH e o único membro da Companhia,
respectivamente, referido na Cláusula 7 Erro! Fonte de referência não encontrada. não deve
ter sido entregue à Zanite até o final do dia seguinte à data deste Contrato.
Cláusula 9.2.
Efeito da RescisãoNo caso de rescisão deste Contrato
de acordo com Cláusula 9.1 , este Contrato imediatamente se tornará nulo e não terá efeito, sem
qualquer responsabilidade por parte de qualquer Parte ou suas respectivas Afiliadas, diretores,
Conselheiros ou acionistas , que não seja a responsabilidade da Zanite, Embraer, EAH ou da
Companhia, conforme o caso, por Fraude ou qualquer violação intencional e material deste
Contrato ocorrida antes de tal rescisão, exceto que as disposições da Cláusula Erro! Fonte de
referência não encontrada., Artigo Erro! Fonte de referência não encontrada. e Erro! Fonte
de referência não encontrada., e qualquer outra Cláusula ou Artigo deste Contrato mencionados
nesta Cláusula Erro! Fonte de referência não encontrada., Artigo Erro! Fonte de referência
não encontrada. e Erro! Fonte de referência não encontrada., que são obrigados a sobreviver
para dar o efeito adequado a esta Cláusula Erro! Fonte de referência não encontrada.,
Artigo Erro! Fonte de referência não encontrada. e Erro! Fonte de referência não
encontrada., sobreviverá a qualquer rescisão deste Contrato e permanecerá em pleno vigor e efeito.
ARTIGO X - DISPOSIÇÕES GERAIS
Cláusula 10.1.
Renúncia da Conta do Fideicomisso Cada um de
Embraer, EAH e a Companhia reconhecem que Zanite é uma Companhia de cheque em branco
com os poderes e privilégios para efetuar uma Combinação de Negócios. Cada um de Embraer,
EAH e a Companhia reconhecem ainda que, conforme descrito no prospecto datado de 16 de
novembro de 2020 (o “Zanite Prospecto”) disponível em www.sec.gov, substancialmente todos
dos ativos da Zanite consistem em receitas em dinheiro da oferta pública inicial da Zanite e
colocações privadas de seus títulos e substancialmente todas essas receitas foram depositadas em
uma Conta do Fideicomisso para o benefício da Zanite, alguns de seus acionistas públicos e os
subscritores da oferta pública inicial da Zanite (a “Conta do Fideicomisso”). Cada um de Embraer,
EAH e a Companhia reconhecem que foram informados pela Zanite que, exceto com relação aos
juros ganhos sobre os fundos mantidos na Conta do Fideicomisso que podem ser liberados para
Zanite para pagar seus impostos, o Acordo de Fideicomisso prevê que o dinheiro na Conta do
Fideicomisso pode ser desembolsado apenas (i) se Zanite concluir as transações que constituem
uma Combinação de Negócios, então para essas Pessoas e nos valores descritos na Zanite
Prospecto; (ii) se a Zanite deixar de concluir uma Combinação de Negócios dentro do período de
tempo alocado e liquidar, sujeito aos termos do Acordo Fiduciário, para Zanite em quantias
limitadas para permitir que Zanite pague os custos e despesas de seus liquidação e dissolução e,
em seguida, para os acionistas públicos da Zanite; e (iii) se a Zanite tiver um voto de acionista para
alterar o certificado de incorporação alterado e reformulado da Zanite para modificar a substância
ou o momento da obrigação de resgatar 100% das ações ordinárias da Zanite se a Zanite falhar em
concluir uma Combinação de Negócios dentro do período de tempo alocado ou com relação a
quaisquer outras disposições materiais relativas aos direitos dos acionistas ou atividade de
Combinação de Negócios pré-inicial, em seguida, para o resgate de quaisquer Ações Ordinárias
da Zanite devidamente ofertadas em relação a tal voto. Por e em consideração à Zanite celebrar
este Contrato, cujo recebimento e suficiência são aqui reconhecidos, cada um de Embraer, EAH e
a Companhia renunciam irrevogavelmente a qualquer direito, título, interesse ou reivindicação de
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qualquer tipo que eles tenham ou possam ter no futuro em ou a qualquer dinheiro na Conta do
Fideicomisso e concorda em não buscar recurso contra a Conta do Fideicomisso ou quaisquer
fundos distribuídos dela como resultado de, ou decorrentes de, este Contrato e qualquer
negociações, contratos ou acordos com Zanite; desde que (x) nada aqui servirá para limitar ou
proibir qualquer um dos direitos de Embraer, EAH ou Companhia de buscar uma ação judicial
contra a Zanite dinheiro ou outros ativos mantidos fora da Conta do Fideicomisso, para
desempenho específico ou outra compensação equitativa com relação à consumação das
Transações (incluindo uma reclamação para Zanite para executar especificamente suas obrigações
sob este Contrato e causar o desembolso do saldo de o dinheiro restante na Conta do Fideicomisso
(após dar efeito aos Resgates de Ações da Zanite) para a Zanite de acordo com os termos deste
Contrato e do Contrato Fiduciário), desde que tal reivindicação não afete a capacidade da Zanite
para cumprir sua obrigação de efetuar resgates de ações da Zanite, ou por fraude e (y) nada aqui
servirá para limitar ou proibir quaisquer reivindicações que Embraer, EAH ou a Companhia
possam ter no futuro contra os ativos ou fundos da Zanite que não são mantidos na Conta do
Fideicomisso (incluindo quaisquer fundos que tenham sido liberados da Conta do Fideicomisso e
quaisquer ativos que tenham sido comprados ou adquiridos com tais recursos).
Cláusula 10.2.
Ausência de RecursoExceto no caso de reclamações
contra uma Pessoa em relação à Fraude dessa Pessoa:
(a)
Exclusivamente com relação a Embraer, EAH, a Companhia e Zanite, este
Contrato só pode ser executado contra, e qualquer reclamação ou causa de ação baseada em,
decorrente de, ou relacionada a este O Contrato ou as Transações só podem ser movidos contra,
Embraer, EAH, a Companhia ou Zanite conforme as partes mencionadas neste documento; e
(b)
exceto na medida em que uma Parte (e então apenas na medida das
obrigações específicas assumidas por tal Parte), (i) nenhum Representante ou Afiliado passado,
presente ou futuro de Embraer, EAH, o Companhia ou Zanite e (ii) nenhum Representante ou
Afiliado passado, presente ou futuro de qualquer um dos anteriores, terá qualquer responsabilidade
(seja no Contrato, ato ilícito, patrimônio líquido ou de outra forma) por qualquer uma ou mais das
declarações, garantias, pactos, acordos ou outras obrigações ou responsabilidades de qualquer um
ou mais de Embraer, EAH, Companhia ou Zanite sob este Contrato para qualquer reclamação
baseada em, decorrente de ou relacionada a este Contrato ou as transações.
Cláusula 10.3.
Subsistência da Declarações, Garantias e
Obrigações.Exceto (x) conforme contemplado de outra forma por Cláusula Erro! Fonte de
referência não encontrada. ou (y) no caso de reclamações contra uma Pessoa em relação à
Fraude dessa Pessoa, nenhuma das declarações, garantias, avenças, obrigações ou outros acordos
neste Contrato ou em qualquer certificado, declaração ou instrumento entregue nos termos a este
Contrato, incluindo quaisquer direitos decorrentes de qualquer violação de tais declarações,
garantias, pactos, obrigações, acordos e outras disposições, devem sobreviver ao Fechamento e
devem terminar e expirar na ocorrência do Fechamento (e não haverá responsabilidade após o
Fechamento em relação ao mesmo), exceto para (a) os convênios e acordos aqui contidos que por
seus termos se aplicam expressamente no todo ou em parte após o Fechamento e, então, apenas
com relação a quaisquer violações ocorridas após o Fechamento, (b) este Artigo Erro! Fonte de
referência não encontrada. , e (c) Cláusula Erro! Fonte de referência não encontrada..
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Cláusula 10.4.
RenúnciaQualquer Parte deste Contrato pode, a
qualquer momento antes do Fechamento, por ação tomada por seu Conselho de Administração,
Conselho de Administradores, Membro Administrativo ou outros Conselheiros ou Pessoas
devidamente autorizadas por eles, (a) prorrogar o tempo para o desempenho do obrigações ou atos
das outras Partes, (b) renunciar a quaisquer imprecisões nas declarações e garantias (de outra Parte)
que estão contidas neste Contrato, ou (c) renunciar ao cumprimento pelas outras Partes de qualquer
um dos contratos ou condições contidas neste Contrato, mas tal extensão ou renúncia será válida
apenas se estabelecida em um instrumento por escrito assinado pela Parte que concede tal extensão
ou renúncia.
Cláusula 10.5.
NotificaçõesTodas as notificações e outras
comunicações entre as Partes deverão ser por escrito e serão consideradas devidamente entregues
(i) quando entregues pessoalmente, (ii) quando entregues após postagem no correio dos Estados
Unidos, tendo sido enviado recibo de recebimento de correio registrado ou certificado solicitada,
postagem pré-paga, (iii) quando entregue pela FedEx ou outro serviço de entrega noturno
reconhecido nacionalmente, ou (iv) quando entregue por e-mail (em cada caso em esta cláusula
(iv) , somente se o recebimento for confirmado , mas excluindo qualquer resposta automática,
como uma notificação de ausência do escritório), endereçada da seguinte forma:
(a)

Se para Zanite, antes do Fechamento:

Zanite Acquisition Corp.
25101 Chagrin Boulevard, Suite 350, Cleveland, Ohio 44122 Attention: Steven H.
Rosen, Co-CEO
Email: srosen@resiliencecapital.com
com cópias para (que não será considerada notificação):
White & Case LLP
1221 Avenue of the Americas
Nova York, NY 10020-1095
Aos cuidados de:
Joel Rubinstein
Matthew Kautz
Email:
joel.rubinstein@whitecase.com
mkautz@whitecase.com

(b)

Se para Embraer, EAH ou, antes do Fechamento, a Companhia:

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

Se, após o Fechamento, para a Companhia:

EVE Holding, Inc.,
276 SW 34th Street
Fort Lauderdale, FL 33315
Aos cuidados de: Flávia Pavie
Email:
fpavie@eveairmobility.com
ou para qualquer outro endereço ou endereços que as partes possam designar por escrito de tempos
em tempos. As cópias entregues exclusivamente a um advogado externo não constituem
notificação.
Cláusula 10.6.
CessãoNenhuma Parte cederá este Contrato ou
qualquer parte dele sem o consentimento prévio por escrito das outras Partes e qualquer
transferência sem o prévio consentimento por escrito será nula; desde que, entretanto, a Embraer,
EAH podem ceder todos ou qualquer parte de seus direitos e obrigações a outra Afiliada de
Embraer, desde que tal cessão seja apenas ocorrer mediante adesão prévia ou concomitante por
escrito do respectivo cessionário aos termos e condições deste Acordo; desde que, ainda, nenhuma
cessão isentará Embraer ou EAH, conforme aplicável, de qualquer de suas obrigações aqui
estabelecidas. Sujeito ao acima exposto, este Contrato será vinculativo e reverterá em benefício
das Partes e seus respectivos sucessores e cessionários autorizados.
Cláusula 10.7.
Direitos de TerceirosNada expresso ou implícito
neste Contrato tem a intenção ou deve ser interpretado para conferir ou dar a qualquer Pessoa, que
não as Partes, qualquer direito ou remédios sob ou em razão deste Acordo; desde que, entretanto,
(a) as Partes Indenizadas da D&O são terceiros beneficiários pretendidos de, e podem exigir a
Cláusula 7.9 , e (b) as Partes Indenizadas da D&O e os Representantes passados, presentes e
futuros das partes, e qualquer Afiliada de qualquer um dos anteriores (e seus sucessores, herdeiros
e Representantes), são terceiros beneficiários pretendidos de, e pode exigir a Cláusula Erro! Fonte
de referência não encontrada..
Cláusula 10.8.
DespesasExceto conforme estabelecido de outra
forma neste Contrato, cada Parte será responsável por e pagará suas próprias despesas incorridas
em conexão com este Contrato, os Contratos Acessórios e as Transações, incluindo todos os
honorários de seu advogado, consultores financeiros e contadores; desde que, se este Contrato for
rescindido de acordo com Artigo IX, Embraer deverá pagar, ou fazer com que sejam pagas, todas
as Despesas de Transação da Companhia, e Zanite deverá pagar ou fazer com que seja paga , todas
as Despesas de Transação Zanite, em cada caso, exceto conforme estabelecido no Apêndice E;
desde que, ainda, se o Fechamento ocorrer, Zanite deverá (x) pagar ou reembolsar, ou fazer com
que sejam pagas ou reembolsadas, todas as Despesas de Transação da Companhia e (y) pagar ou
fazer com que sejam pagas, todas as Despesas de Transação Zanite, em cada um dos casos (x) e
(y), incluindo as despesas estabelecidas no Anexo E e de acordo com a Cláusula 2.3(b).
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Cláusula 10.9.
Lei RegenteO presente Contrato e todas as
reclamações ou possibilidades jurídicas baseadas, decorrentes de ou relacionadas ao presente
Contrato ou as Transações 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 10.10.
Títulos; ViasOs títulos neste Contrato são apenas
para conveniência e não devem ser considerados parte ou afetar a constrção ou interpretação de
qualquer disposição deste Contrato. Este instrumento poderá ser assinado em duas ou mais vias,
cada qual sendo considerada um original, mas todas juntos constituem um único instrumento.
Cláusula 10.11.
Companhia e Cartas de Divulgação Zanite A Carta
de Divulgação da Companhia e a Carta de Divulgação da Zanite (incluindo, em cada caso, qualquer
de suas Cláusulas) mencionadas neste documento fazem parte deste Contrato como se estivessem
integralmente aqui definidas. Todas as referências aqui feitas à Carta de Divulgação da Companhia
e / ou Carta de Divulgação da Zanite (incluindo, em cada caso, qualquer Cláusula) serão
consideradas referências a tais partes deste Acordo, a menos que o contexto exija de outra forma.
Qualquer divulgação feita por uma parte na Carta de Divulgação aplicável, ou qualquer Cláusula
dela, com referência a qualquer Cláusula deste Contrato ou Cláusula da Carta de Divulgação
aplicável será considerada uma divulgação em relação a outras seções aplicáveis deste Contrato
ou seções da Carta de Divulgação aplicável se for razoavelmente aparente em face de tal
divulgação que tal divulgação atende a outra Cláusula deste Contrato ou Cláusula da Carta de
Divulgação aplicável. Certas informações estabelecidas nas Cartas de Divulgação são incluídas
apenas para fins informativos e podem não ser obrigadas a ser divulgadas de acordo com este
Contrato. A divulgação de qualquer informação não deve ser considerada como constituindo (i)
um reconhecimento de que tais informações devem ser divulgadas em conexão com as
representações e garantias feitas neste Acordo, (ii) uma admissão de qualquer violação ou violação
de qualquer Contrato ou lei aplicável, ou (iii) uma admissão de qualquer responsabilidade ou
obrigação para com terceiros, nem tais informações devem ser consideradas para estabelecer um
padrão de materialidade. A especificação de qualquer valor em dólares nas representações e
garantias contidas neste Contrato ou a inclusão de qualquer item específico na Carta de Divulgação
da Companhia ou Carta de Divulgação Zanite, conforme aplicável, não pretende implicar que tais
valores (ou maiores ou menores valores) são ou não relevantes, e nenhuma Parte deve usar o fato
da fixação de tais valores ou o fato da inclusão de qualquer item na Carta de Divulgação da
Companhia ou Carta de Divulgação Zanite, conforme o caso, em qualquer disputa ou controvérsia
entre as partes do presente instrumento sobre se qualquer obrigação, item ou assunto não descrito
neste documento ou incluído na Carta de Divulgação da Companhia ou na Carta de Divulgação da
Zanite, conforme aplicável, é ou não relevante para os fins deste Contrato. Sob nenhuma
circunstância a divulgação de qualquer assunto na Carta de Divulgação da Companhia ou Carta de
Divulgação da Zanite, onde uma declaração ou garantia da Companhia ou da Zanite, conforme
aplicável, é limitada ou qualificada pela materialidade dos assuntos aos quais o declaração ou
garantia é fornecida ou por Efeito Material Adverso UAM ou Efeito Material Adverso Zanite,
conforme aplicável, implica que qualquer outro assunto não divulgado com um valor maior ou
outro significado é material ou teria um Efeito Material Adverso UAM ou um Zanite Efeito
Material Adverso, conforme aplicável. Nem a Companhia nem a Zanite serão prejudicadas de
qualquer forma, e nenhuma presunção será criada, exclusivamente devido à divulgação de
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qualquer assunto na Carta de Divulgação da Companhia ou Carta de Divulgação Zanite que de
outra forma não precisa ser divulgada por este Contrato.
Cláusula 10.12.
Contrato IntegralEste Contrato (juntamente com a
Carta de Divulgação da Companhia e a Carta de Divulgação Zanite) e os Contratos Acessórios
constituem o acordo integral entre as partes deste Contrato em relação às Transações e substituem
quaisquer outros acordos, escritos ou verbais, que possam ter sido feitas ou celebradas por ou entre
qualquer uma das Partes ou qualquer de suas respectivas Subsidiárias em relação às Transações.
Não existem declarações, garantias, avenças, entendimentos, acordos, verbais ou de outra forma,
relativos às Transações, exceto conforme expressamente estabelecido neste Contrato e nos
Contratos Acessórios.
Cláusula 10.13.
AditamentosEste Contrato pode ser aditado ou
modificado no todo ou em parte, apenas por um acordo devidamente autorizado por escrito,
firmado da mesma maneira que este Contrato e que faça referência a este Contrato.
Cláusula 10.14.
PublicidadeSalvo disposição expressa em contrário
neste documento, durante o Período Intermediário, (a) as Partes devem consultar-se com
antecedência antes de emitir qualquer comunicado à imprensa ou de outra forma fazer qualquer
divulgação pública ou declarações públicas com relação a este Contrato, Contratos Acessórios ou
transações; e (b) nenhum comunicado à imprensa, divulgação pública ou declaração pública deverá
ser feita, a menos que seja mutuamente acordado pelas Partes ou exigido por lei ou regulamento
aplicável da bolsa de valores. Será considerado que as divulgações resultantes dos esforços das
partes para obter aprovação ou rescisão antecipada nos termos da Lei HSR e para fazer qualquer
registro relacionado, em cada caso de acordo com os termos e condições da Cláusula 7.1, não
violam esta Cláusula Erro! Fonte de referência não encontrada..
Cláusula 10.15.
Independência das CláusulasSe qualquer disposição
deste Contrato for considerada inválida ou inexequível por qualquer tribunal de jurisdição
competente, as demais disposições deste Contrato permanecerão em pleno vigor e efeito. As Partes
concordam ainda que se qualquer disposição contida neste documento for, em qualquer medida,
considerada inválida ou inexequível em qualquer aspecto sob as Leis que regem este Contrato, elas
tomarão todas as medidas necessárias para tornar as disposições restantes deste Contrato válidas e
aplicáveis ao na medida máxima permitida por lei e, na medida do necessário, deve alterar ou
modificar este Contrato para substituir qualquer disposição aqui contida que seja considerada
inválida ou inexequível por uma disposição válida e exequível que dê efeito à intenção das Partes.
Cláusula 10.16.
Jurisdição;
Renúncia
a
Julgamento
por
JúriQuaisquer processos ou Ações baseados, decorrentes de ou relacionados ao presente Contrato
ou as Transações 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 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)
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concorda em não instaurar qualquer processo ou Ação decorrente ou relacionada ao presente
Contrato ou Transações 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 10.16.
(b)
CADA PARTE RECONHECE E CONCORDA QUE QUALQUER
CONTROVÉRSIA QUE POSSA SURGIR, DE ACORDO COM O PRESENTE CONTRATO E
AS TRANSAÇÕES, PODE ENVOLVER QUESTÕES COMPLICADAS E DIFÍCEIS E,
PORTANTO, CADA PARTE 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 ÀS TRANSAÇÕES CONTEMPLADAS NO PRESENTE
INSTRUMENTO.
Cláusula 10.17.
ExecuçãoAs partes concordam que um dano
irreparável ocorrerá caso qualquer uma das disposições deste Contrato não seja cumprida de
acordo com seus termos específicos ou seja de outra forma violada. Fica, portanto, acordado que
as Partes terão direito a uma liminar ou liminares para evitar qualquer violação, ou ameaça de
violação, deste Contrato e para a aplicação específica dos termos e disposições deste Contrato,
além de qualquer outro recurso para o qual qualquer Parte tem direito por lei ou por equidade. No
caso de qualquer Ação ser proposta em equidade para fazer cumprir as disposições do presente
Acordo, nenhuma Parte alegará, e cada Parte renuncia à defesa, que existe uma solução adequada
na lei, e cada Parte concorda em renunciar a qualquer exigência de a garantia ou postagem de
qualquer vínculo em relação a isso.
Cláusula 10.18.
Conflitos e PrivilégiosZanite, Embraer, EAH e a
Companhia, em nome de seus respectivos sucessores e cessionários, concordam que, no caso de
uma disputa a respeito deste O Contrato ou as Transações surgem após o Fechamento entre ou
entre (x) o Patrocinador, os acionistas ou detentores de outras participações acionárias da Zanite
ou do Patrocinador e / ou qualquer de seus respectivos conselheiros, membros, sócios, diretores,
funcionários ou Afiliadas (exceto a Companhia e a Subsidiária Brasileira) (coletivamente, o
“Grupo Zanite ”), por um lado, e (y) Zanite, a Companhia e / ou qualquer membro do Grupo
Embraer, por outro lado, qualquer consultor jurídico, incluindo White & Case ("White & Case")
que representou Zanite e / ou o Patrocinador antes do fechamento pode representar o Patrocinador
e / ou qualquer outro membro da Grupo Zanite, em tal disputa, mesmo que os interesses de tais
Pessoas possam ser diretos contrariando a Zanite e / ou a Companhia, e mesmo que tal advogado
possa ter representado a Zanite em um assunto substancialmente relacionado a tal disputa, ou pode
estar lidando com questões em andamento para a Zanite, a Companhia e / ou o patrocinador .
Zanite, Embraer, EAH e a Companhia, em nome de seus respectivos sucessores e cessionários,
concordam ainda que, quanto a todas as comunicações anteriores ao Fechamento (feitas quanto à
negociação, preparação, execução, entrega e desempenho sob, ou qualquer disputa ou Ação
decorrente de ou relacionada a este Contrato, quaisquer Contratos Acessórios ou as Transações)
entre ou entre Zanite, o Patrocinador e / ou qualquer membro do Grupo Zanite, por um lado, e
White & Case, por outro lado (as " Comunicações Privilegiadas da White & Case"), o privilégio
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advogado / cliente e a expectativa de confiança do cliente sobreviverão às Transações e pertencerão
ao Grupo Zanite após o Fechamento, e não deve passar para ou ser reivindicado ou controlado pela
Zanite ou a Companhia ou qualquer membro do Grupo Embraer. Zanite e Embraer, juntamente
com qualquer de suas respectivas Afiliadas, Subsidiárias, sucessores ou cessionários, concordam
que nenhuma Pessoa pode usar ou confiar em qualquer uma das Comunicações Privilegiadas da
White & Case, localizadas nos registros ou no servidor de e-mail da Zanite, da Companhia ou de
suas respectivas Subsidiárias, em qualquer Ação contra ou envolvendo qualquer uma das Partes
após o Fechamento, e Zanite, Embraer, EAH concordam em não afirmar que qualquer privilégio
tenha foi dispensada quanto às Comunicações Privilegiadas da White & Case, em virtude das
Transações.
(b)
Zanite, Embraer, EAH e a Companhia, em nome de seus respectivos
sucessores e cessionários, concordam que, no caso de surgir uma disputa em relação a este
Contrato ou às Transações após o Fechamento entre ou entre (x) Embraer, EAH, os acionistas ou
titulares de outras participações de Embraer ou o EAH ou os acionistas ou titulares de outras
participações de Companhia antes da Bolsa de Valores e qualquer um de seus respectivos
conselheiros, membros, sócios, diretores, funcionários ou Afiliadas (exceto a Companhia, a
Subsidiária brasileira, Zanite e, para evitar dúvidas, o Grupo Zanite) (coletivamente, o “Grupo
Embraer”), de um lado, e (y) Zanite, a Companhia e / ou qualquer membro do Grupo Zanite, do
outro lado, qualquer consultor jurídico, incluindo Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
(“Skadden”) que representam enviado Embraer, o EAH e / ou a Companhia antes do Fechamento
pode representar qualquer membro do Grupo Embraer em tal disputa, mesmo que os interesses de
tais Pessoas possam ser diretamente adversos à Zanite e / ou a Companhia, e mesmo que tal
advogado possa ter representado a Zanite e / ou a Companhia em uma questão substancialmente
relacionada a tal disputa, ou pode estar lidando com questões em andamento para a Zanite e / ou a
Companhia. Zanite, Embraer, EAH e a Companhia, em nome de seus respectivos sucessores e
cessionários, concordam ainda que, quanto a todas as comunicações anteriores ao Fechamento
(feitas com relação à negociação, preparação, execução, entrega e desempenho sob, ou qualquer
disputa ou Ação decorrente de ou relacionada a, este Contrato, quaisquer Contratos Acessórios ou
as Transações) entre ou entre a Companhia e / ou qualquer membro do Grupo Embraer, por um
lado , e Skadden, por outro lado (as "Comunicações Privilegiadas da Skadden"), o privilégio de
advogado / cliente e a expectativa de confiança do cliente sobreviverão às Transações e pertencerão
ao Grupo Embraer após o Fechamento, e não passarão para ou ser reivindicado ou controlado pela
Zanite ou pela Companhia ou qualquer membro do Grupo Zanite. Zanite, a Companhia ou suas
respectivas Subsidiárias, em qualquer Ação contra ou envolvendo qualquer uma das Partes após o
Fechamento, e Zanite, Embraer, EAH concordam em não afirmar que qualquer privilégio foi
renunciado quanto às Comunicações Privilegiadas da Skadden, em virtude das Transações.
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EM TESTEMUNHO DO QUÊ, as partes firmaram o presente Acordo na data
primeiramente indicada acima.
ZANITE Acquisition Corp.
Por:
Nome:
Cargo:

EVE UAM, LLC
Por:
Nome:
Cargo:

EMBRAER
AIRCRAFT HOLDING, INC.
Por:
Nome:
Cargo:

EMBRAER S.A.
Por:
Nome:
Cargo:
Por:
Nome:
Cargo:

