EMBRAER S.A.
DELIBERAÇÕES
Comunicamos que o Conselho de Administração da Embraer S.A., em reunião
realizada nesta data, aprovou as seguintes deliberações:
1. a submissão à Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) do Relatório da
Administração, das contas da Diretoria, das demonstrações financeiras, da
destinação do lucro líquido, da distribuição de dividendos; referentes ao exercício
de 2013, bem como a divulgação do Relatório da Administração, das
demonstrações financeiras e do parecer dos auditores independentes;
2. a submissão à AGO da proposta de fixação da remuneração mensal de R$
12.500,00 aos membros titulares do Conselho Fiscal para o período de maio de
2014 a abril de 2015;
3. a submissão à AGO da proposta de fixação, em R$ 65 milhões, da verba global
anual da remuneração dos administradores para o período de maio de 2014 a
abril de 2015;
4. a publicação, nos termos da lei e do Estatuto Social, do Edital de Convocação
para AGO a ser realizada, em primeira convocação, no dia 16 de abril de 2014, às
10 horas. Caso não se verifique o quorum de instalação da AGO em primeira
convocação, deverá ser publicada uma segunda e, se necessário, uma terceira
convocação, para realização em data a ser estabelecida pela Diretoria,
respeitados os prazos legais e estatutários;
5. a alienação privada de até 5.211.250 ações ordinárias de emissão da
Companhia que se encontram em tesouraria para serem utilizadas por ocasião do
exercício de opções no âmbito do Programa para Outorga de Opções de Compra
de Ações da Companhia, observado o que segue: (i) o prazo máximo para a
realização das operações é de 365 dias, a contar de 14 de março de 2014, ou
seja, até 13 de março de 2015; e (ii) atualmente há 731.634.744 ações em
circulação no mercado.
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