EMBRAER S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF: 07.689.002/0001-89
NIRE: 35300325761
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Mapas finais de votação sintético
A Embraer S.A. (“Companhia”), conforme exigido pela Instrução CVM nº
481/09, divulga os mapas finais de votação sintéticos (anexos) relativos à
consolidação das instruções de votos de acionistas proferidas a distância e
as instruções de votos proferidas presencialmente referente às matérias
submetidas à deliberação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
realizadas, cumulativamente, nesta data.
A Companhia ressalta que o mapa divulgado reflete as regras previstas em
seu estatuto social no âmbito de assembleias, particularmente, aquelas
constantes nos artigos 14 e 15.
São José dos Campos, 29 de abril de 2020.
EMBRAER S.A.
Antonio Carlos Garcia
Vice-Presidente Executivo Financeiro e Relações com Investidores

Mapa final de votação sintético
Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2020
MAPA SINTÉTICO
ORDEM DO DIA
Tomar as contas dos administradores, examinar, disc utir e votar as demonstraç ões financeiras
1
referentes ao exercíc io social enc errado em 31 de dezembro de 2019.

VOTO
APROVAR

59.983.349

REJEITAR

1.847

ABSTER-SE
Deliberar sobre a destinaç ão do resultado do exercíc io enc errado em 31 de dezembro de 2019, nos
seguintes termos: absorção, pela Reserva para Investimentos e Capital de Giro prevista no artigo
52 do Estatuto Soc ial da Embraer, do saldo de prejuízo, apurado do exercíc io (R$1.316.797.395,00)
sendo deduzido de tal valor, ainda, o resultado gerado pela realizaç ão de aç ões em tesouraria em
razão do exercíc io de opção de c ompra de aç ões do programa de stock options da Companhia no
2
valor de R$3.002.015,00, bem c omo o montante de R$8.103.424,00 referente a subvenções para
investimentos utilizadas em 2019, reclassificado para a c onta de “Reserva de Subvenç ão para
Investimentos”, e, ainda, adicionado o resultado gerado pelos ajustes referentes à mudança de
prátic a c ontábil no valor de R$5.023.000,00, totalizando um valor de R$1.322.879.834,00 a ser
absorvido pela Reserva para Investimentos e Capital de Giro.

3 Indic aç ão de todos os nomes que c ompõem a c hapa do Conselho Fisc al.

Fixar o limite global anual da remuneraç ão dos administradores da Companhia, c onforme proposta
4 da administração e detalhado no Manual para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, no
valor de R$ 69 milhões, para o período c ompreendido entre maio de 2020 e abril de 2021.
Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fisc al, c onforme proposta da administraç ão, para o
período de maio de 2020 a abril de 2021, da seguinte forma:(i) remuneraç ão mensal ao Presidente
5
do Conselho Fiscal no valor de R$ 15.000,00(ii) remuneraç ão mensal individual aos demais membros
titulares do Conselho Fiscal no valor de R$ 13.250,00.

ON
POSIÇÃO

2.415.738

APROVAR

62.383.277

REJEITAR

3.093

ABSTER-SE

14.564

APROVAR

62.369.526

REJEITAR

15.952

ABSTER-SE

15.456

APROVAR

23.710.259

REJEITAR

1.614.180

ABSTER-SE

37.076.495

APROVAR

62.323.388

REJEITAR

9.494

ABSTER-SE

68.053

Mapa final de votação sintético
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de abril de 2020
MAPA SINTÉTICO
ORDEM DO DIA
Deliberar sobre a reforma do Estatuto Soc ial da Companhia, para modificar a composição do Comitê
de Estratégia, do Comitê de Pessoas e Governanç a e de demais c omitês de assessoramento do
Conselho de Administraç ão da Companhia que venham a ser c riados de modo a permitir que tais
1 c onselhos possam ser formados por, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros, devendo a maioria de
seus membros ser membros independentes do Conselho de Administraç ão, podendo os demais
membros serem membros externos, como definido no Estatuto Social da Companhia, c onforme
detalhado no Manual e na Proposta da Administraç ão para as Assembleias.

Deliberar sobre a reforma do Estatuto Social da Companhia, para incluir regra sobre a possibilidade
2 de a Companhia firmar contrato/política de indenidade, c onforme detalhado no Manual e na
Proposta da Administração para as Assembleias.

VOTO
APROVAR

48.260.358

REJEITAR

14.124.898

ABSTER-SE

15.679

APROVAR

48.365.826

REJEITAR

13.846.629

ABSTER-SE

3 Consolidar o Estatuto Soc ial da Companhia de forma a refletir as alteraç ões ac ima indic adas.

ON
POSIÇÃO

188.480

APROVAR

48.775.453

REJEITAR

13.608.154

ABSTER-SE

17.327

