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COMUNICADO AO MERCADO

Transcrevemos abaixo o questionamento enviado pela Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”), por meio do Ofício nº 075/2018/CVM/SEP/GEA-1, de 26 de fevereiro de 2018
às 15h03m:
1.
Reportamo-nos à notícia veiculada em 25.02.2018 no jornal O
Globo, seção Notícias, sob o título “Está decolando”, em que constam as
seguintes afirmações:
Já está definida a participação Acionária que Boeing e Embraer
terão na empresa que vão criar para cuidar dos jatos comerciais
que a brasileira fabrica: os americanos ficam com 51% da
companhia e a Embraer , com 49%. Essa foi uma exigência do
governo brasileiro. A Boeing concordou.
2.
A respeito, solicitamos manifestação da companhia com relação
à veracidade da notícia, e, caso afirmativo, explique os motivos pelos quais
entendeu não se tratar de fato relevante, bem como comente outras
informações consideradas importantes sobre o tema.
Em atenção ao Ofício nº 75/2018/CVM/SEP/GEA-1, acima transcrito, esclarecemos que
conforme fato relevante divulgado em 21.12.17, a Embraer e a Boeing Co. têm mantido
entendimentos, inclusive por meio do grupo de trabalho, do qual o Governo Brasileiro
participa, com vistas a avaliar possibilidades para combinação de negócios.
Entretanto, até o momento não há definição acerca da estrutura da referida combinação
de negócios, incluindo os percentuais que as partes eventualmente possuirão caso
venha a ser implementada a referida combinação de negócios.
A Embraer reitera que não há garantia de que a referida combinação de negócios venha
a se concretizar. Quando e se definida a estrutura para combinação de negócios, sua
eventual implementação estará sujeita à aprovação não somente do Governo Brasileiro,
mas também dos órgãos reguladores nacionais e internacionais e dos órgãos
societários das duas companhias.
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Caso fatos novos de caráter relevante se verifiquem, a Embraer os divulgará na forma
prevista nas normas da CVM, mantendo o elevado padrão de comunicação com o
mercado e seus acionistas que sempre buscou adotar.

São José dos Campos, 27 de fevereiro de 2018.
José Antonio de Almeida Filippo
Vice-Presidente Executivo Financeiro e Relações com Investidores
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