EMBRAER S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/ME: 07.689.002/0001-89
NIRE: 35.300.325.761
COMUNICADO AO MERCADO
A Embraer S.A. (“Companhia” ou “Embraer”) comunica aos seus acionistas e ao
mercado que, em 10 de março de 2020, suas controladas Yaborã Indústria Aeronáutica
S.A. (“Yaborã”), Embraer Overseas Limited e Embraer Netherlands Finance B.V., a
Companhia e o The Bank of New York Mellon (“Agente”) celebraram aditamentos às
escrituras de emissão (indentures) relacionados aos seguintes títulos em circulação no
mercado internacional (as “Notes” e as “Supplemental Indentures”, respectivamente):
Títulos

CUSIP/ISIN

Devedora

Garantidora

5,150% Notes

CUSIP: 29082AAA5; ISIN:

Yaborã

-

com vencimento

US29082AAA51; NYSE Bond Symbol:

em 2022

ERJ/22

5,696% Notes

CUSIP 144A Notes: 29081YAD8;

Embraer

Yaborã

com vencimento

CUSIP Reg S Notes: G30376AB6; ISIN

Overseas

em 2023

144A Notes: US29081YAD85; ISIN Reg

Limited

S Notes: USG30376AB69
5,050% Notes

CUSIP: 29082HAA0; ISIN:

Embraer

com vencimento

US29082HAA05; NYSE Bond Symbol:

Netherlands

em 2025

ERJ/25

Finance B.V.

5,400% Notes

CUSIP: 29082HAB8; ISIN:

Embraer

com vencimento

US29082HAB87; NYSE Bond Symbol:

Netherlands

em 2027

ERJ/27

Finance B.V.

Yaborã

Yaborã

As Supplemental Indentures aditam e complementam a respectiva escritura (indenture)
que rege as Notes para estabelecer que, a partir da data de cada Supplemental
Indenture, a Embraer, de forma irrevogável e irretratável, enquanto permanecer como
titular da totalidade do capital social da Yaborã, garante o pagamento integral e pontual
do principal, prêmio, juros, valores adicionais e todos os outros valores que possam ser
devidos no âmbito das Notes.
As Supplemental Indentures estão sendo celebradas no âmbito da parceria estratégica
entre a Embraer e a The Boeing Co. (“Boeing”), que incluiu a segregação e transferência
realizada, pela Embraer, em 1º de janeiro de 2020, dos ativos, passivos, bens, direitos
e obrigações referentes à unidade de negócio de aviação comercial para a Yaborã, que
passará a desenvolver os negócios e serviços de aviação comercial (“Operação”). Com
a consumação da Operação, a Embraer passará a ser titular de 20% e a Boeing será
titular de 80% do capital social da Yaborã. A Operação continua sujeita (i) à aprovação
pela autoridade concorrencial na União Europeia; e (ii) à satisfação de outras condições
usuais em operações desta natureza.
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Em 10 de março de 2020, a Yaborã emitiu comunicado no mercado internacional
informando o início de processo de solicitação de anuência (“Consent Solicitation
Process”) com o intuito de obter dos titulares das Notes anuência para aditar
determinados termos e condições das escrituras (indentures) que regem as Notes.
Cópia de tal comunicado encontra-se arquivado na Securities and Exchange
Commission (SEC File Number: 000-56137). Caso as alterações às escrituras
(indentures) tornem-se efetivas, a Yaborã tomará as medidas necessárias para solicitar
a o cancelamento de listagem das Notes na New York Stock Exchange e a suspensão
de seus deveres perante a Securities Exchange Commission enquanto devedora de
Notes listadas.
Este comunicado não constitui solicitação de anuência em relação às Notes. Este
comunicado não constitui uma oferta para venda, compra ou troca, ou solicitação de
uma oferta de venda, compra ou troca, dos títulos e valores mobiliários aqui descritos,
nem deverá ser realizada qualquer oferta, compra ou troca de tais títulos e valores
mobiliários em qualquer Estado ou jurisdição em que tal oferta seja considerada ilícita
previamente ao registro ou qualificação segundo as leis aplicáveis a títulos e valores
mobiliários de tal Estado ou jurisdição.
As Notes e sua oferta a investidores não foram, e nem serão, registradas na Comissão
de Valores Mobiliários - CVM. O Consent Solicitation Process não será realizado no
Brasil.
São Paulo, 10 de março de 2020.

Antonio Carlos Garcia
Vice-Presidente Executivo Financeiro e de Relações com Investidores
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