EMBRAER S.A.
COMUNICADO AO MERCADO
EMBRAER ANUNCIA A OFERTA DE US$1,0 BILHÃO DE TÍTULOS DE
DÍVIDA (NOTAS) COM VENCIMENTO EM 2025

Embraer S.A. (“Embraer”) anunciou ter fixado, na data de hoje, a remuneração
anual de 5,091% aplicável para a oferta de US$1,0 bilhão de títulos de dívida
com vencimento em 2025 (as “Notas”), emitidos por sua subsidiária integral
Embraer Netherlands Finance B.V. As Notas serão total e incondicionalmente
garantidas pela Embraer. As Notas foram registradas sob o U.S. Securities Act
of 1933 dos EUA e deverão ser listadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque
(New York Stock Exchange).
As Notas terão taxa de juros (cupom) de 5,050% ao ano a ser paga
semestralmente. As Notas terão vencimento em 15 de junho de 2025 e serão
emitidas e vendidas a 99,682% do valor principal.
A Embraer utilizará uma porção dos recursos líquidos para o pagamento de
dívidas e o restante para fins corporativos em geral.
Citigroup e Morgan Stanley estão atuando como coordenadores da oferta.
A Embraer protocolou junto à U.S. Securities and Exchange Commission
(“SEC”) nos EUA um pedido de registro de programa de distribuição de valores
mobiliários (incluindo um prospecto e seu suplemento) para a oferta das Notas.
Os documentos dessa operação podem ser acessados gratuitamente pelo
sistema EDGAR no endereço da SEC na rede mundial de computadores
www.sec.gov. Pode-se também obter o prospecto do programa de distribuição
e o suplemento referente à oferta mediante solicitação ao Citigroup, em
Citigroup Global Markets Inc., no endereço c/o Broadridge Financial Solutions,
1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou pelo telefone 1-800-8319146 ou pelo e-mail prospectusdept@citi.com, ou ao Morgan Stanley, em
Morgan Stanley & Co. LLC, no endereço 180 Varick Street, 2nd Floor, New
York, New York 10014, ou pelo telefone 1-866-718-1649 ou pelo e-mail
prospectus@morganstanley.com.
Para maiores informações, por favor contatar:
+12-3927-4404 ou
investor.relations@embraer.com.br

A oferta e as Notas não foram e não serão registradas na Comissão de
Valores Mobiliários (CVM). A oferta não pode ser realizada no Brasil, nem

as Notas podem ser oferecidas ou vendidas no Brasil, exceto em
circunstâncias que não constituam uma oferta pública ou distribuição não
autorizada sob as leis e a regulamentação brasileiras. A oferta não está
sendo realizada no Brasil nem as Notas estão sendo oferecidas ou
vendidas no Brasil.
Este comunicado ao mercado não representa uma oferta de venda, nem
uma solicitação de oferta de compra das Notas, nem deverá haver
qualquer venda das Notas em qualquer estado ou jurisdição nos quais
esta oferta, solicitação ou venda seja proibida por lei antes do registro ou
qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários do referido
estado ou jurisdição, incluindo o Brasil.
Sobre a Embraer
A Embraer é a maior fabricante mundial de jatos comerciais de até 120
assentos e uma das maiores exportadoras brasileiras. A sede da Embraer está
localizada em São José dos Campos, São Paulo, e a companhia também
mantém escritórios, operações industriais e postos de atendimentos ao cliente
no Brasil, China, França, Portugal, Cingapura e nos EUA. Fundada em 1969, a
Embraer projeta, desenvolve, fabrica e vende aeronaves e sistemas para os
segmentos de aviação comercial, aviação executiva e aviação de defesa e
segurança. A Embraer também fornece suporte e serviços pós-venda a clientes
em todo o mundo. Para obter mais informações, por favor visite
www.embraer.com.br.
Este documento pode conter projeções, declarações e estimativas a respeito
de circunstâncias ou eventos que ainda não ocorreram. Estas projeções e
estimativas são baseadas, em grande parte, nas atuais expectativas, projeções
sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam os negócios da
Embraer. Estas estimativas estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições
que incluem, entre outros: condições gerais econômicas, políticas e comerciais
no Brasil e nos mercados onde a Embraer atua; expectativas de tendências
para o setor; os planos de investimento da Empresa; sua capacidade de
desenvolver e entregar produtos nas datas previamente acordadas, e
regulamentações governamentais atuais e futuras. As palavras "acredita",
"pode", “tem condições”, "terá condições", "pretende", "continua", "antecipa",
"espera" e outros termos semelhantes têm por objetivo identificar
potencialidades. A Embraer não assume qualquer obrigação de publicar
atualizações nem de revisar quaisquer estimativas em decorrência de novas
informações, eventos futuros ou quaisquer outros fatos. Em razão dos riscos e
incertezas inerentes, tais estimativas, eventos e circunstâncias podem não
ocorrer. Os resultados reais podem diferir substancialmente daqueles
anteriormente publicados como expectativas da Embraer. Para obter maiores
informações em fatores que podem dar causa a resultados diferentes daqueles
previstos pela Embraer, favor consultar os relatórios na CVM e SEC, incluindo
o mais recente Relatório Anual no Formulário 20-F e seus relatórios no 6-K.

São José dos Campos, 8 de junho de 2015
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