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CONTRATO DE CONTRIBUIÇÃO
CONTRATO DE CONTRIBUIÇÃO, datado de 10 de dezembro de 2021, entre a EVE
UAM. LLC, sociedade de responsabilidade limitada de Delaware (“Eve”), a Embraer S.A.,
sociedade anônima brasileira (“Embraer”), e Embraer Aircraft Holding, Inc., companhia de
Delaware e subsidiária integral da Embraer (“EAH,” e, juntamente com Eve e Embraer, as
“Partes,” e cada, uma “Parte”).
CONSIDERANDO QUE, a Embraer participa, entre outros negócios, do Negócio UAM;
CONSIDERANDO QUE, a Eve é uma subsidiária integral direta da Eve, e Eve Soluções
de Mobilidade Aérea Urbana Ltda., uma sociedade de responsabilidade limitada ) (a "Subsidiária
Brasileira"), é uma subsidiária integral direta da Eve, cada qual tendo sido constituída para fins de
condução do Negócio UAM;
CONSIDERANDO QUE, EAH é uma subsidiária integral direta da Embraer;
CONSIDERANDO QUE, a Eve, a Embraer, e a EAH, esperam, sujeito à autorização e
aprovação de cada um dos Conselhos de Administração ou Diretorias, conforme aplicável, da Eve,
Embraer e EAH, entrar em Contrato de Combinação de Negócios com a Zanite Acquisition Corp.,
uma companhia de Delaware ("Zanite"), substancialmente na forma do Anexo A ao presente (o
"BCA"), que, entre outras coisas, irá prever que, antes do fechamento das transações contempladas
pelo BCA, a Transferência do UAM (conforme definido abaixo), a transferência das Unidades
Transferidas da Eve (conforme definido abaixo) para a EAHe as demais transações contempladas
pelo presente Contrato terão sido concretizadas;
CONSIDERANDO QUE, nos termos e sujeitos às condições previstas no presente
Contrato, (a) a Embraer dispõe-se a, ou a providenciar que suas Subsidiárias venham a, efetuar a
Transferência do UAM por meio de uma série de transações que resultarão em todos os Ativos
Contribuídos do UAM (conforme definido abaixo) sendo, direta ou indiretamente, pertencentes à
Eve em troca da emissão para a Embraer de 1.000 Unidades da Eve (a "Remuneração da
Embraer"), de forma que imediatamente após a Transferência do UAM, mas antes da transferência
descrita na cláusula imediatamente seguinte (b), a Embraer (em sua qualidade de único membro
da Eve) detenha, no agregado, (após levar em consideração a Remuneração da Embraer) 1.100
Unidades da Eve (as "Unidades Transferidas da Eve"); e (b) a Embraer então transferirá todas as
Unidades Transferidas da Eve para a EAH em troca da emissão de 1.000 ações ordinárias ("Ações
Ordinárias da EAH") e ações das 10.000 ações preferenciais sem direito a voto da EAH ("Ações
Preferenciais da EAH");
CONSIDERANDO QUE, em 9 de dezembro de 2021, a Embraer celebrou um contrato
vinculativo (o "Contrato de Compra de Ações Preferenciais") com KPI Jet, LLC, uma sociedade
de responsabilidade limitada de Delaware (o "Investor Não Afiliado"), para vender e obrigando o
Investidor Não Afiliado a comprar todas as ações das Ações Preferenciais da EAH e, sujeito aos
termos e condições ali previstos, vender e transferir ao Investidor Não Afiliado essas ações das
Ações Preferenciais da EAH até o Fechamento do BCA;

CONSIDERANDO QUE, nos termos e sujeitos às condições do BCA, no Fechamento do
BCA,a EAH contribuirá e transferirá à Zanite e a Zanite receberá da EAH todas as Unidades
Transferidas da Eve, como remuneração e em troca da emissão e transferência para a EAH de
220.000.000 ações ordinárias da Zanite (o "Câmbio de Capital");
CONSIDERANDO QUE, em decorrência do Câmbio de Capital e após levar em
consideração o Investimento PIPE (conforme definido abaixo), imediatamente após o Fechamento
do BCA, (a) a Eve será uma subsidiária integral direta da Zanite; (b) a EAH deterá
aproximadamente maioria da participação acionária emitida e em circulação na Zanite; e (c) a
Embraer deterá maioria da participação acionária emitida e em circulação na EAH;
CONSIDERANDO QUE, para fins de imposto de renda federal dos Estados Unidos, (i)
a transferência das Unidades Transferidas da Eve para a EAH destina-se a ser integrada com a
Venda de Ações Preferenciais e, (ii) dessa forma, a transferência das Unidades Transferidas da
Eve para a EAH destina-se a ser tratada como uma alienação tributável descrita na Seção 1001 do
Código;
ORA, PORTANTO, em contraprestação das premissas precedentes e acordos e convênios
contidos no presente Contrato e, com o intuito de legalmente vincular-se ao presente instrumento,
as Partes, pelo presente instrumento, acordam o seguinte.
ARTIGO I
DEFINIÇÕES
Cláusula 1.1 Definições. Os termos em letra maiúscula usados no presente Contrato têm
os significados previstos ou mencionados abaixo:
"Ação" significa qualquer reclamação, ação, processo, procedimento, auditoria, exame,
avaliação, arbitragem, litígio, mediação ou investigação, por ou perante qualquer Autoridade
Governamental.
“Afiliada” significa, com relação a qualquer Pessoa especificada, qualquer outra Pessoa
que, direta ou indiretamente, controle, seja controlada por ou esteja sob controle comum com a
Pessoa especificada, através de uma ou mais intermediárias ou de outra forma. O termo "controle"
(incluindo, com o significado correlato, os termos "controlado por" e "sob controle comum com")
como usado em relação a qualquer Pessoa, significa a posse, direta ou indiretamente, do poder de
dirigir ou providenciar a direção da administração e políticas de uma Pessoa, seja por meio da
propriedade dos títulos com direito ao voto, por Contrato ou de outra forma. Para fins do presente
Contrato, (i) as Entidades Embraer, de um lado e as Entidades Eve, de outro lado, serão não
consideradas Afiliadas entre si.
"Contrato" significa o presente Contrato de Contribuição celebrado entre as Partes e todos
os respectivos aditamentos realizados em conformidade com as disposições da Cláusula 7.6.
"Contratos Acessórios" terão o significado atribuído a "Contratos Acessórios" no BCA.
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"Ativos" significa todos os direitos, títulos e participações em relação a todas as
propriedades, direitos (incluindo Propriedade Intelectual), reivindicações, Contratos, negócios,
entidades ou ativos (incluindo fundo de comércio e todas as participações diretas ou indiretas no
capital social, ou quaisquer outras participações acionárias em qualquer Pessoa), e qualquer
localização (inclusive sob a posse de fornecedores ou outros terceiros ou em outros locais), de
qualquer tipo, caráter e descrição, sejam reais, pessoais ou mistos, tangíveis ou intangíveis,
acumulados, contingentes ou de outra forma, em cada caso, sendo ou não registrados ou refletidos
nos livros e registros ou demonstrações financeiras de qualquer Pessoa.
"PI Cedida" significa, coletivamente, todos e quaisquer direitos, títulos e participações da
Embraer e de suas Subsidiárias em:
(a)
toda a Propriedade Intelectual pertencente à Embraer ou a uma de suas
Afiliadas que seja principalmente usada ou praticada (ou principalmente mantida para uso ou
prática) no Negócio UAM ou de outra forma principalmente relacionada ao Negócio UAM na data
do presente Contrato e que esteja prevista no item (a) do Anexo D do presente instrumento
(coletivamente, a "PI Própria Cedida");
(b)
todos os direitos de processar, acionar, aplicar ou recuperar ou reter danos,
custos ou honorários advocatícios em relação a infrações, apropriações indébitas, diluições, usos
ou divulgações não autorizados, antigos, presentes e futuros ou outra violação de qualquer um dos
itens anteriores descritos na cláusula (a) e todos os direitos de renovação exclusivamente na medida
do relacionado a qualquer um dos itens anteriores descritos na cláusula (a);
(c)
todos os direitos da Embraer e de qualquer uma de suas Afiliadas
controladores (exceto a Eve e suas subsidiárias) de acordo com contratos de confidencialidade ou
sigilo, cessão de invenção, trabalho feito por encomenda, não concorrência ou inexistência de
proposta de trabalho com quaisquer ex ou atuais funcionários, contratados, consultores, agentes
ou outras Pessoas empregadas ou contratadas pela Embraer ou qualquer uma de suas Afiliadas
controlados (exceto a Eve e suas Subsidiárias) ou com Pessoas terceiras, em cada caso,
relacionadas ao Negócio UAM e exclusivamente na medida do relacionado aos itens anteriores
descritos na cláusula (a) (ou qualquer respectiva parte);
(d)
todas as Ações, defesas, créditos ou direitos de compensação de qualquer
tipo (em cada caso a qualquer momento ou de qualquer forma decorrentes ou existentes, acabados
ou inacabados, conhecidos ou desconhecidos, contingentes ou não contingentes), e todos os
direitos de acordo com todas as indenizações, garantias e declarações apresentadas pelos
fornecedores, fabricantes, contratados, clientes ou outros terceiros, em cada caso, exclusivamente
na medida do relacionado a qualquer um dos itens anteriores descritos na cláusula (a), e o direito
de cobrar indenizações ou receitas relacionadas;
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(e)
todos os royalties, taxas, rendimentos, pagamentos e outras receitas, ora ou
posteriormente devidas ou vencidas, em cada caso exclusivamente na medida do relacionado a
qualquer um dos itens anteriores descritos na cláusula (a);
(f)
todo o fundo de comércio exclusivamente associado a qualquer um dos itens
anteriores descritos na cláusula (a); e
(g)
todos os outros direitos, privilégios e proteções de qualquer tipo da Embraer
ou de qualquer de suas Afiliadas (exceto a Eve e suas Subsidiárias), em cada caso exclusivamente
na medida em que sejam acumulados de acordo com qualquer uma das cláusulas (a) a (f) anteriores
previstas por qualquer Lei aplicável, tratado ou outra convenção internacional aplicável no mundo.
"Patentes Cedidas" terão o significado estabelecido na Cláusula 2.3(a) .
“Atech” signigica Atech – Negócios em Tecnologias S.A., uma sociedade anônima
brasileira e subsidiária integral indireta da Embraer.
“BCA” terá o significado previsto no preâmbulo do presente instrumento.
"Fechamento do BCA" terá o significado atribuído ao "Fechamento" no BCA.
"Data de Fechamento do BCA" terá o significado atribuído à "Data de Fechamento" no
BCA.
"Plano de Benefícios" significa um "plano de benefício do funcionário" conforme definido
na Seção 3(3) da ERISA ou qualquer outro plano, política, prática, programa, contrato ou outro
acordo (incluindo, em cada caso, com relação a qualquer emprego, consultoria, bônus, incentivo
ou remuneração diferida, empréstimo do funcionário, acordo de nota ou penhor, opção de ações,
compra de ações, direitos de valorização de ações, remuneração acionária ou baseada em capital,
indenização por demissão, rescisão, retenção, aposentadoria, aposentadoria complementar,
participação nos lucros, mudança de controle, plano de férias, doença, seguro, médico,
previdenciário, benefícios indiretos ou plano, política, prática, programa, contrato ou outro acordo
semelhante) em que sejam previstos remunerações ou outros benefícios a qualquer atual ou exconselheiro, diretor, trabalhador, empregado ou contratado independente individual, em cada caso,
(i) sujeito ou não às Leis dos Estados Unidos (incluindo qualquer Plano de Benefícios Não NorteAmericano), (ii) por escrito ou (iii) financiado, mas excluindo em cada caso qualquer plano,
programa ou arranjo legal que seja obrigado a ser mantido de acordo com a lei aplicável ou
qualquer Autoridade Governamental.
"Subsidiária Brasileira" tem o significado especificado no preâmbulo do presente
instrumento.
"Dia Útil" significa um dia que não seja sábado, domingo ou outro dia no qual os bancos
comerciais em Nova York, Nova York, ou São Paulo, Brasil, estejam autorizados ou obrigados
por Lei a fechar.
"Notificação de Reclamação" tem o significado especificado na Cláusula 4.4(a) .
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"Código" significa o Código da Receita Federal dos Estados Unidos de 1986, conforme
alterado, e qualquer regulação que lhe suceda, conforme alterada.
"Acordo Coletivo de Trabalho" significa qualquer acordo coletivo de trabalho ou qualquer
outro acordo ou convênio relacionado ao trabalho com qualquer sindicato de trabalho, órgão
representante dos funcionários, conselho de empresa ou organização trabalhista, em cada caso do
qual a Embraer faça parte ou ao qual esteja vinculada.
"Contrato" significa quaisquer contratos, acordos, subcontratos, arrendamentos e ordens de
compra, legalmente vinculantes, escritos ou verbais, em cada caso, conforme aditado e
complementado de tempos em tempos e incluindo todos os respectivos apensos, anexos e
apêndices.
“Instrumentos de Transmissão e Assunção” significa os contratos de contribuição,
contratos de transferência de ativos e ações, notas fiscais, escrituras, contratos de cessão de
Propriedade Intelectual, contratos de cessão e assunção e outros documentos entre a Embraer (ou
a Entidade Embraer aplicável), de um lado, e a Eve (ou sua Subsidiária designada), de outro lado,
em conformidade com os quais os Ativos Contribuídos do UAM serão transferidos para, ou os
Passivos Assumidos do UAM serão assumidos pela Eve ou sua Subsidiária designada, em cada
caso nos modelos apensos ao presente instrumento como Anexo C ou conforme possa ser de outra
forma razoavelmente acordado entre as Partes e a Zanite.
"Notificação de Defesa" tem o significado especificado na Cláusula Cláusula 4.4(b)(i) .
"EAH" terá o significado especificado no preâmbulo do presente instrumento.
"Ações Ordinárias da EAH" terá o significado especificado no preâmbulo do presente
instrumento.
"Ações Preferenciais da EAH" terá o significado especificado no preâmbulo do presente
instrumento.
"Embraer" terá o significado especificado no preâmbulo do presente instrumento.
"Fechamento da Embraer" tem o significado especificado na Cláusula 2.1(a) .
"Data de Fechamento da Embraer" tem o significado especificado na Cláusula 2.1(a) .
"Remuneração da Embraer" terá o significado especificado no preâmbulo do presente
instrumento.
"Entidades Embraer" significa, para fins do presente Contrato, Embraer e suas Afiliadas
controladas (incluindoa EAH), além de qualquer Entidade Eve.
"Grupo Embraer" significa as Entidades Embraer.
"Partes Indenizadas da Embraer" tem o significado especificado na Cláusula 4.1 .
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"Contrato Principal da Embraer" significa que os Contratos Principais de Serviços a serem
celebrados entre a Eve e a Embraer até a Data de Fechamento do BCA em conformidade com os
quais as Entidades Embraer prestarão determinados serviços às Entidades Eve.
"Ativos Retidos da Embraer" significa tosos os direitos, títulos e participações da Embraer
e suas Subsidiárias (para não haver dúvidas, exceto qualquer Entidade Eve em relação a todos e
quaisquer Ativos a seguir:
(a)

os Ativos listados no Anexo A;

(b)

toda a PI Retida da Embraer;

(c)
todos e quaisquer Ativos que sejam pertencentes, arrendados ou
licenciados, até a Data de Vigência pelas Entidades Embraer, que não sejam Ativos Contribuídos
do UAM, inclusive, para não haver dúvidas, todos os Ativos relacionados aos Negócios Fora de
Escopo que não sejam Ativos Contribuídos do UAM;
(d)
todas e quaisquer restituições de impostos, abatimentos, descontos e outras
recuperações de Impostos das Entidades Embraer; e
(e)
todos e quaisquer Ativos que sejam adquiridos ou de outra forma se tornem
um Ativo de qualquer Entidade Embraer após a Data de Vigência.
Não obstante qualquer disposição em contrário prevista no presente instrumento, os Ativos
Contribuídos do UAM não incluirão quaisquer Ativos Retidos da Embraer e vice-versa.
"Plano de Benefícios Retidos da Embraer" significa cada Plano de Benefícios que seja
patrocinado, mantido ou contribuído por qualquer Entidade Embraer (ou ao qual qualquer Entidade
Embraer seja obrigada a contribuir, ou em relação ao qual qualquer Entidade Embraer tenha
qualquer Passivo), exceto qualquer Plano de Benefícios do UAM.
"Negócio Retido da Embraer" significa os negócios da Embraer (exceto o Negócio UAM).
"Funcionários Retidos da Embraer" significa cada funcionário ou outro prestador de
serviços de uma Entidade Embraer, exceto um Funcionário do UAM.
"Passivos de Funcionário Retido da Embraer" significa todos os Passivos de qualquer
Entidade Embraer ou Entidade Eve em relação a qualquer Funcionário Retido da Embraer e seus
dependentes e beneficiários decorrentes do emprego do Funcionário Retido da Embraer em
qualquer Entidade Embraer ou Entidade Eve, sendo ou não esses Passivos decorrentes em
conformidade com um Plano de Benefícios Retidos da Embraer ou um Plano de Benefícios do
UAM (em relação à participação do Funcionário Retido no Plano de Benefícios do UAM antes do
Fechamento), Lei aplicável ou de outra forma, incluindo quaisquer Passivos de acordo com
qualquer Plano de Benefícios patrocinado ou mantido por quaisquer terceiros.
“PI Retida da Embraer” significa (i) toda a Propriedade Intelectual das Entidades Embraer,
exceto a PI Cedida, (ii) quaisquer direitos de Propriedade Intelectual licenciados às Entidades Eve
em conformidade com os Contratos Acessórios, e (iii) os Nomes Retidos da Embraer.
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"Nomes Retidos da Embraer" significa as Marcas previstas no Anexo B, e quaisquer
Marcas em que contenham ou incluam qualquer Marca ou derivadas ou comerciais contendo ou
compreendendo qualquer uma dessas Marcas Comerciais ou derivados ou que seja confusamente
semelhante ou quaisquer números de telefone ou outros endereços alfanuméricos em que
contenham qualquer uma das Marcas anteriores.
"Data de Vigência" terá o significado atribuído à "Data de Vigência" no BCA.
“Câmbio de Capital” terá o significado previsto no preâmbulo do presente instrumento.
"ERISA" significa a Lei de Proteção da Renda de Aposentadoria dos Trabalhadores de
1974 dos Estados Unidos, conforme aditada.
"Afiliada da ERISA" significa qualquer Afiliada ou negócio, constituída ou não, que,
juntamente com a Embraer ou Eve, seria considerada uma "única empregadora" na acepção da
Seção 414(b), (c), (m) ou (o) do Código.
“Eve” terá significado especificado no preâmbulo do presente instrumento.
"eVTOL" significa uma aeronave com propulsão híbrida/ elétrica com capacidade vertical
de decolagem e pouso, com alcance máximo de 200 milhas náuticas (370,4 quilômetros).
"Entidades Eve" significa a Eve, a Subsidiária Brasileira e qualquer outra Subsidiária da
Eve de tempos em tempos.
"Partes Indenizadas da Eve" tem o significado especificado na Cláusula 4.2.
"Unidades da Eve" significa as participações da sociedade de responsabilidade limitada da
Eve designadas como "Unidades Ordinárias" com os direitos e obrigações especificados em
relação às Unidades Ordinárias nos Documentos Organizacionais da Eve (conforme definido no
BCA).
"Autoridade Governamental" significa qualquer nação ou governo, qualquer estado,
província, condado, município ou outra respectiva subdivisão política, qualquer entidade que
exerça funções executivas, legislativas, judiciais, regulatórias ou administrativas de ou
pertencentes ao governo, incluindo qualquer juízo, tribunal, árbitro (público ou privado) ou outro
órgão ou autoridade, agência, departamento, conselho, órgão, comissão ou autarquia
administrativa, regulatória ou com poderes judiciais de qualquer jurisdição federal, estadual,
municipal ou estrangeira, incluindo qualquer organização internacional como as Nações Unidas.
"Ordem Governamental" significa qualquer ordem, sentença, liminar, liminar inaudita
altera parte, decreto, mandado, estipulação, determinação ou laudo. em cada caso, proferido por
ou com qualquer Autoridade Governamental.
"Grupo" significa as Entidades Embraer, de um lado, ou as Entidades Eve, de outro lado,
conforme seja o caso.
"Parte Indenizada" terá o significado especificado na Cláusula 4.4(a) .
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Parte Indenizada Tributária” tem o significado especificado na Cláusula 4.4(b)(iv)(1).
“Impostos Indenizáveis” tem o significado especificado na Cláusula 4.4(b)(iv)(1).
"Passivos do UAM Indenizados" significa (a) quaisquer reclamações de terceiros por
quaisquer Funcionário do UAM em relação a quaisquer períodos anteriores ao Fechamento do
BCA; (b) quaisquer reclamações de terceiros por quaisquer vendedores, fornecedores, fabricantes,
licenciantes ou locadores do Negócio UAM em relação a faturas, taxas, custos, despesas,
comissões ou outros valores incorridos e devidos e vencidos antes do Fechamento do BCA e que
não foram pagos quando vencidos; e (c) quaisquer Impostos de ou relacionados ao Negócio UAM
ou aos Ativos Contribuídos do UAM em relação a quaisquer períodos ou respectivas partes (com
Impostos sobre receita, venda, uso e retidos na fonte para a parte pré-fechamento de qualquer
período com início até e término após o Fechamento do BCA determinado em uma base de
"fechamento dos livros" e outros Impostos determinados por dia) antes do Fechamento do BCA
(os passivos nesta cláusula (c) os "Passivos Fiscais").
"Parte Indenizadora" terá o significado especificado na Cláusula 4.4(a) .
“Parte Indenizadora Tributária” tem o significado especificado na Cláusula 4.4(b)(iv)(1).
“Reclamação de Indenização” terá o significado especificado na Cláusula
4.4(a)."Propriedade Intelectual" significa todos e quaisquer direitos, títulos e participações em
relação à propriedade intelectual ou propriedade industrial de qualquer tipo e natureza no mundo,
incluindo direitos dos EUA e estrangeiros sob o seguinte: (i) patentes, pedidos de patentes,
invenções, divulgações de invenção e todos os direitos de patente relacionados, incluindo todos os
provisórios, continuações, continuações em parte, divisionários, reemissões, reexames,
substituições e prorrogações e vias estrangeiras do precedente; (ii) marcas, logotipos, marcas de
serviço, identificação da marca, nomes comerciais, marcas de certificação, slogans, nomes de
domínio da internet e outros identificadores ou designações semelhantes de fonte ou origem,
juntamente com a boa reputação simbolizada por qualquer um dos anteriores (coletivamente,
"Marcas"); (iii) direitos autorais, direitos de projeto, direitos de banco de dados, topografias de
circuito integrado, obras de autoria e objeto e moral protegidos por direitos autorais ou direitos
equivalentes, (iv) direitos em Software, assim como em relação a todos e quaisquer (a) materiais
de testes, validação, verificação e garantia de qualidade, (b) bancos de dados, conversões,
intérpretes e compilações, incluindo todos e quaisquer dados e coletas de dados, sejam legíveis por
máquina ou de outra forma, (c) descrições, esquemas, fluxogramas e outros produtos de trabalho
usados para projetar, planejar, organizar e desenvolver qualquer um dos anteriores, e (d)
documentação, incluindo manuais do usuário, materiais da rede e especificações arquitetônicas e
de projetos e materiais de treinamento, relacionados a qualquer um dos anteriores; (v) segredos de
negócios e todas as outras informações confidenciais ou proprietárias, know-how, tecnologia,
invenções, projetos, processos proprietários, fórmulas, modelos e metodologias (coletivamente,
"Segredos Comerciais"); (vi) direitos de publicidade e privacidade e em nomes de usuários,
identificadores e contas de redes sociais; (vii) outros direitos de propriedade intelectual e outros
direitos proprietários e direitos industriais semelhantes, em qualquer jurisdição, registrados ou não
registrados, incluindo os direitos equivalentes estrangeiros ou vias e formas de proteção de
natureza semelhante ou análoga ou com efeito semelhante em qualquer jurisdição no mundo; (viii)
todos os pedidos e registros, e quaisquer renovações, prorrogações e reversões, de ou para qualquer
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um dos anteriores; (x) todos os direitos de processar, acionar, aplicar ou recuperar ou reter danos,
custos ou honorários advocatícios em relação a infrações, apropriações indébitas, diluições, usos
ou divulgações não autorizados, antigos, presentes e futuros ou outra violação de qualquer um dos
anteriores e todos os direitos de renovação relacionados; e (xi) todos os outros direitos, privilégios
e proteções de qualquer tipo na medida em que se acumularem de acordo com qualquer um dos
anteriores previstos por qualquer Lei aplicável, tratado ou outra convenção internacional do
mundo, incluindo todos os direitos de todos os royalties, taxas, rendimentos, indenizações,
pagamentos e outras receitas, ora ou posteriormente, devidas ou vencidas na medida em que forem
relacionadas.
"Lei" significa qualquer estatuto, lei, constituição, tratado, portaria, código, regra,
regulamento ou Ordem Governamental, em cada caso, de qualquer Autoridade Governamental,
incluindo a legislação ordinária. Todas as referências à "Lei" serão consideradas para incluir
quaisquer respectivos aditamentos e qualquer Lei sucessora, a menos que o contexto exija de outra
forma.
“Contratos de Arrendamento” significa os Contratos de Arrendamento celebrados, ou a
serem celebrados, entre (a) a Subsidiária Brasileira e a Embraer ou (b) Eve e Embraer Engineering
& Technology Center USA, Inc., uma sociedade de responsabilidade limitada de Delaware,
conforme aplicável, em cada caso, até a Data de Fechamento do BCA e substancialmente na forma
apensa ao presente instrumento como Anexo B.
"Passivos" significa todos e quaisquer endividamentos, passivos, Impostos, obrigações,
compromissos, danos, perdas, custos ou despesas, em cada caso, de qualquer tipo, caráter ou
descrição, sejam acumulados ou não, fixos ou variáveis, conhecidos ou desconhecidos, absolutos
ou contingentes, vencidos ou não, liquidados ou não, garantidos ou não, vencidos ou a serem
vencidos, adquiridos ou não adquiridos, contratuais ou extracontratuais ou de outra forma, ou
determinados ou determináveis, inclusive os decorrentes de qualquer Lei, Ação ou Ordem
Governamental e os decorrentes de qualquer contrato, arrendamento, acordo, arranjo ou
compromisso.
"Ônus" significa todos os ônus, hipotecas, escrituras de fideicomisso, penhores, gravames,
direitos reais de garantia, opções, direitos de preferência, direitos de primeira recusa, servidões,
convênios, faixas de domínio, licenças, direitos de prioridade, restrições, reclamações ou outros
gravames de qualquer tipo, sejam consensuais, legais ou não.
"Perdas" tem o significado especificado na Cláusula 4.1 .
"Contratos Principais" significa que os Contratos Principais de Serviços a serem celebrados
entre (i) a Eve e a Embraer e (ii) a Eve e a Atech, em cada caso, até a Data de Fechamento do BCA
em conformidade com os quais as Entidades Embraer prestarão determinados serviços às
Entidades Eve, (b) o Contrato de Serviços Compartilhados a ser celebrado entre a Eve, a
Subsidiária Brasileira, a EAH e a Embraer até a Data de Fechamento do BCA em conformidade
com o qual as Entidades Embraer prestarão determinados serviços às Entidades Eve e (c) o
Contrato de Acesso Limitado ao Banco de Dados a ser celebrado entre a Embraer, a Eve e a
Subsidiária Brasileira até a Data de Fechamento do BCA em conformidade com o qual a Embraer
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fornecerá às Entidades Eve o acesso a determinadas informações proprietárias e propriedade
intelectual.
"Ativos Intransmissíveis" tem o significado especificado na Cláusula 2.1(e).
“Negócios Fora de Escopo” significa qualquer uma das seguintes aplicações ou usos,
relacionados ou não à eVTOL: negócios de pulverização, defesa ou segurança de safras.
“Parte” terá o significado previsto no preâmbulo do presente instrumento.
"Pessoa" significa qualquer indivíduo, sociedade, parceria, sociedade limitada, sociedade
de responsabilidade limitada, consórcio, pessoa, fundo, associação, Autoridade Governamental ou
qualquer respectiva subdivisão política, agência ou autarquia ou qualquer outra pessoa jurídica de
qualquer tipo.
"Investimento PIPE" terá o significado atribuído ao termo no BCA.
"Contrato de Compra de Ações Preferenciais" tem o significado especificado no
preâmbulo.
"Representantes" significa, em relação a qualquer Pessoa, Afiliadas da Pessoa e seus
respectivos consultores profissionais, conselheiros, diretores, membros, administradores,
acionistas, sócios, funcionários, agentes e representantes autorizados.
"Acordo de Acionistas" tem o significado atribuído ao termo no BCA.
"Subsidiária" significa, em relação a uma Pessoa, uma companhia ou outra pessoa jurídica
da qual mais de 50% do poder com direito de voto dos valores mobiliários de participação ou
participações societárias pertence, direta ou indiretamente, a essa Pessoa ou 1 (uma) ou mais
Subsidiária dessa Pessoa ou uma respectiva combinação.
"Imposto" significa todos e quaisquer impostos federais, estaduais, municipais,
estrangeiros ou outros impostos tributados por qualquer Autoridade Governamental, incluindo
todos os rendimentos, receitas brutas, licença, folha de pagamento, recaptura, patrimônio líquido,
emprego, reversão de bens e obrigações de propriedade não reclamada, impostos, indenizações
trabalhistas, selo, ocupação, prêmio, lucros inesperados, ambientais, direitos aduaneiros, ações de
capital, valor agregado, inventário, franquia, lucros, retenção, seguro social (ou semelhante),
desemprego, invalidez, bem imóvel, bem móvel, vendas, uso, transferência, registro, encargos
governamentais, tributos, taxas e outros encargos similares impostos por uma Autoridade
Governamental na natureza de um imposto (seja pago diretamente ou por retenção e sendo ou não
exigida a apresentação de uma Declaração de Imposto de Renda), impostos alternativos ou
complemento mínimo ou impostos estimados, e incluindo quaisquer juros, penalidades ou
acréscimos, e incluirá qualquer passivo por esses valores em decorrência de (a) ser um beneficiário
da transferência ou sucessor ou membro de um grupo combinado, consolidado, unitário ou
afiliado, ou (b) uma obrigação contratual de indenizar qualquer Pessoa (exceto qualquer acordo
comercial cujo objeto principal não seja os Impostos).
“Reclamação Fiscal” tem significado especificado na Cláusula 4.4(b)(iv)(1).
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“Procedimento Tributário” tem significado especificado na Cláusula 4.4(b)(iv)(1).
"Declaração de Imposto" ou "Declarações de Imposto" significa qualquer declaração,
relatório, apresentação, declaração de informações, certificado, notificação, divulgação, eleição,
formulário ou outro documento arquivado ou necessário para ser arquivado junto a qualquer
autoridade fiscal em relação à determinação, tributação ou cobrança de qualquer Imposto,
incluindo qualquer anexo ou apêndice e incluindo qualquer respectivo aditamento.
"Reclamação de Terceiro" tem o significado especificado na Cláusula 4.4(a) .
"UAM" significa um sistema para serviços comerciais ou não comerciais de viagem aérea
ou transporte aéreo de carga ou passageiro, em cada caso, que envolva um veículo eVTOL e
pilotagem ou operações a bordo/ terrestre ou autônoma.
“Passivos Assumidos do UAM” tem significado especificado na Cláusula 2.1(b).
"Plano de Benefícios do UAM" significa qualquer Plano de Benefícios que seja exclusiva
ou principalmente em benefício dos Funcionário do UAM e que seja identificado pelas Partes
como Plano de Benefícios que será transferido a uma Entidade Eve em relação à Transferência do
UAM e listado no Anexo E.
"Negócio UAM" significa todas as atividades por ou em nome da Embraer ou de suas
Subsidiárias (ou, no Fechamento, Eve ou Subsidiária Brasileira) relacionadas à pesquisa, projeto,
desenvolvimento, teste, engenharia, licenciamento, certificação, fabricação, aquisição, montagem,
embalagem, suporte de vendas e suporte pós-venda, marketing, promoção, publicidade,
qualificação, distribuição, importação, cumprimento, oferta, venda, entrega de implantação,
provisão, exploração, configuração, instalação, integração, análise, suporte, manutenção, reparo,
serviço e outra comercialização ou prestação de serviços em relação à eVTOL e produtos e
serviços relacionados e à UATM para o mercado UAM, em cada caso, excluindo os Negócios Fora
de Escopo.
"Ativos Contribuídos do UAM" significa todos os direitos, títulos e participações da
Embraer e de suas Subsidiárias em relação a todos e quaisquer dos seguintes Ativos:
(a)
toda a PI Cedida (sujeita à licença desses direitos à Embraer descritos no
Contrato Principal da Embraer);
(b)
todos os Contratos estabelecidos no item (b) do Anexo D do presente
instrumento e todos e quaisquer direitos ou reclamações decorrentes.
(c)
toda a boa reputação exclusivamente na medida em que seja associada ou
decorrente do Negócio UAM ou qualquer dos Ativos Contribuídos do UAM e quaisquer
investimentos intangíveis capitalizados associados ao Negócio UAM que estejam refletidos nas
Demonstrações Financeiras do UAM (conforme definido no BCA); e
(d)
todos os livros e registros e dados financeiros e operacionais, seja em cópia
impressa, computador ou outro formato, em cada caso exclusivamente na medida relacionada ao
Negócio UAM ou qualquer um dos Ativos Contribuídos do UAM (e, em relação a quaisquer livros
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e registros e dados financeiros e operacionais que qualquer uma das Entidades Embraer seja
obrigada a reter de acordo com a Lei aplicável, as cópias desses livros e registros e dados
financeiros e operacionais), incluindo, entre outros, as cópias de Declarações de Imposto e livros
e registros (incluindo documentos de trabalho) na medida em que estejam relacionados aos
Impostos que não sejam de renda, relacionados ao Negócio UAM ou aos Ativos Contribuídos do
UAM; desde que a Embraer seja autorizada a reter cópias de quaisquer livros e registros e dados
financeiros e operacionais descritos nesta cláusula (d) na medida em que também estiverem
relacionados ao Negócio Retido da Embraer e desde que os livros e registros e dados sejam
mantidos em sigilo de acordo com as políticas ou procedimentos de confidencialidade da Embraer
que se aplicam às informações confidenciais comparáveis da Embraer.
Não obstante qualquer disposição em contrário prevista no presente instrumento, os Ativos
Contribuídos do UAM não incluirão quaisquer Ativos Retidos da Embraer e vice-versa.
"Funcionário do UAM" significa cada funcionário ou outro prestador de serviços de uma
Entidade Embraer que preste serviços para o Negócio UAM, e que está estabelecido no Anexo E,
Anexo este que será atualizado pela Embraer conforme necessário antes da Data de Vigência para
refletir as mudanças no curso ordinário do trabalho (incluindo contratações para ocupar vagas
abertas).
"Passivos do Funcionário do UAM" significa todos os Passivos de qualquer Entidade
Embraer ou Entidade Eve em relação a qualquer Funcionário do UAM e seus dependentes e
beneficiários provenientes do emprego do Funcionário do UAM em qualquer Entidade Embraer
ou Entidade Eve, tendo ou não surgido esses Passivos em conformidade com um Plano de
Benefícios do UAM, Lei aplicável ou de outra forma, exceto quaisquer Passivos decorrentes ou
resultantes de qualquer Plano de Benefícios do UAM ou emprego ou rescisão dos Funcionários do
UAM (mesmo que a rescisão seja de acordo com uma notificação de rescisão entregue por uma
Entidade Embraer antes da Data de Vigência, mas com rescisão efetiva após a Data de Vigência)
antes da Data de Vigência ou de acordo com qualquer Plano de Benefícios Retidos da Embrar ou
qualquer Plano de Benefícios patrocinado ou mantido por terceiros.
"Transferência do UAM" tem o significado especificado na Cláusula 2.1(a) .
"UATM" significa a coleta de sistemas e serviços (incluindo organizações, estruturas e
procedimentos e tecnologias do espaço aéreo) que suportam a operação integrada de veículos
UAM em espaço aéreo de baixo nível, sistemas e serviços estes que são direcionados para apoiar
as operações do UAM e aperfeiçoar o desempenho do UAM e viagens em espaço aéreo de baixo
nível que, para não haver dúvidas, não incluem sistemas gerais de gerenciamento de tráfego aéreo.
"Investor Não Afiliado" tem o significado especificado no preâmbulo do presente
instrumento.
“Zanite” terá o significado previsto no preâmbulo do presente instrumento.
Cláusula 1.2

Interpretação e Regras de Interpretação .

(a)
A menos que o contexto do presente Contrato exija de outra forma, (i) as
palavras de qualquer gênero incluem o outro gênero; (ii) as palavras no singular ou plural também
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incluem o plural ou singular, respectivamente; (iii) os termos "do presente instrumento", "aqui
previsto" e palavras semelhante ou derivadas referem-se a todo o presente Contrato; (iv) os termos
"Cláusula", "Subcláusula", "Anexo" ou "Apêndice" referem-se à Cláusula, Subcláusula, Anex ou
Apêndice do presente Contrato; (v) a palavra "incluindo" significará "incluindo, entre outros";
(vi) a palavra "ou" será separada, mas não exclusiva; (vii) uma referência a qualquer Pessoa inclui
os sucessores e cessionários permitidos dessa Pessoa; (viii) referência a qualquer Lei significa a
essa Lei aditada, modificada, codificada, substituída ou repromulgada, no todo ou em parte, de
tempos em tempos, incluindo regras, regulamentos, procedimentos de execução e quaisquer
interpretações nela promulgadas; (ix) as referências a valores monetários são referências a Dólares
Norte-Americanos, a menos que de outra forma indicado; ou (x) as palavras "disponibilizado",
"fornecido" ou "entregue" a uma Parte, ou formulações semelhantes, significam que esses
materiais foram fornecidos por transmissão eletrônica diretamente ao advogado ou consultor
financeiro de uma Parte antes da ocasião.
(b)
A menos que o contexto do presente Contrato exija de outra forma, (i) as
referências a leis incluirão todos os regulamentos promulgados e as referências a leis ou
regulamentos serão interpretadas para incluir todas as disposições legais e regulatórias que
consolidam, aditam ou substituem a lei ou regulamento; e (ii) todos os contratos (incluindo o
presente Contrato), documentos ou instrumentos aqui definidos significam os contratos,
documentos ou instrumentos conforme possam ser, de tempos em tempos, complementado ou
aditados ou os respectivos termos renunciados ou modificados na medida do permitido e em
conformidade com os respectivos termos.
(c)
Sempre que o presente Contrato se referir a um número de dias, esse número
referir-se-á a dias consecutivos, a menos que Dias Úteis sejam especificados. Ao calcular o período
antes do qual, dentro do qual ou após o qual qualquer ato deva ser praticado ou medida adotada
em conformidade com o presente Contrato, será excluída a data que for a data de referência no
cálculo do período e se o último dia desse período não for um Dia Útil, o período terminará no Dia
Útil imediatamente posterior.
(d)
As Partes participaram em conjunto da negociação e redação do presente
Contrato. Caso surja uma ambiguidade ou uma questão de intenção ou interpretação, o presente
Contrato será interpretado como se fosse redigido solidariamente pelas Partes e nenhuma
presunção ou ônus da prova surgirá favorecendo ou onerando qualquer Parte em decorrência da
autoria de qualquer disposição do presente Contrato.
ARTIGO II
TRANSFERÊNCIA DO UAM; CONTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES DA EVE
TRANSFERIDAS
Cláusula 2.1 Transferência do UAM.
(a)
Transferência de Ativos Contribuídos do UAM. Sujeito aos termos e
condições do presente Contrato, válido a partir da presente data, a Embraer, em seu nome e em
nome das outras Entidades Embraer, transfere, contribui, distribui, entrega, cede e transmite (ou
faz com que seja transferido, contribuído, distribuído, entregue, cedido e transmitido) em caráter
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absoluto, irrevogável e incondicional, à Eve e às outras Entidades Eve aplicáveis e a Eve, em seu
nome e em nome das outras Entidades Eve aplicáveis, pelo presente instrumento, aceita adquirir e
receber todos os direitos, títulos e participações mundiais diretos ou indiretos da Embraer e das
outras Entidades Embraer em relação aos Ativos Contribuídos do UAM (essas ações,
coletivamente a "Transferência do UAM") o momento em que todos os Ativos Contribuídos do
UAM se tornam pertencentes à Eve ou às outras Entidades Eve, o "Fechamento da Embraer", e
essa data (sendo a presente data), a "Data de Fechamento da Embraer"). Em contraprestação da
Transferência do UAM, a Eve entregará ou providenciará que seja entregue à Embraer a
Remuneração da Embraer. Na Data de Fechamento da Embraer ou assim que razoavelmente
possível após a Data de Fechamento da Embraer e, em qualquer caso, antes Data de Fechamento
do BCA, a Embraer entregará ou providenciará que sejam entregues à Eve as cópias ou
documentação da PI Cedida sob a posse da Embraer na medida em que ainda não estiver sob a
posse da Eve.
(b)
Assunção de Passivos do UAM. Sujeita aos termos e condições do presente
Contrato, em relação à Transferência do UAM e com vigência a partir da Data de Fechamento da
Embraer, em cada caso em conformidade com o presente Contrato ou os Instrumentos de
Transmissão e Assunção aplicáveis, a Eve, por meio deste, aceita assumir (ou, conforme aplicável,
reter) e cumprir, quitar e atender, ou providenciar que uma Entidade Eve assuma (ou, conforme
aplicável, retenha) e cumpra, quite e atenda, em conformidade com seus respectivos termos, todos
os Passivos relacionados ou decorrentes do Negócio UAM (os "Passivos Assumidos do UAM"),
independentemente de (i) quando ou onde os Passivos surgirem ou tiverem surgido, (ii) se os fatos
nos quais estiverem baseados ocorrerem antes, durante ou após a Data de Fechamento da Embraer,
(iii) se os acréscimos para os Passivos forem transferidos para uma Entidade Eve ou incluídos em
um balanço patrimonial combinado do Negócio UAM ou se os acréscimos forem suficientes para
cobrir os Passivos, (iv) quando ou contra quem os Passivos forem levantados ou determinados, (v)
se decorrentes ou supostamente decorrentes de negligência, imprudência, violação da Lei ou
declaração errônea de qualquer membro do Grupo Embraer ou qualquer de seus respectivos
conselheiros, diretores, funcionários, agentes, Subsidiárias ou Afiliadas antigos ou presentes, (vi)
qual entidade seja nomeada em qualquer Ação associada a qualquer Passivo, ou (vii) quaisquer
benefícios, ou respectiva falta, que tiverem sido ou possam ser obtidos pelo Grupo Embraer em
relação a esses Passivos. Para não haver dúvidas e não obstante qualquer disposição em contrário
no presente instrumento, os Passivos Assumidos do UAM não incluirão (A) quaisquer Impostos
incididos sobre qualquer membro do Grupo Embraer, suas Afiliadas (exceto a Eve e suas
Subsidiárias), ou seus respectivos acionistas ou (B) quaisquer Passivos decorrentes ou
supostamente decorrentes de fraude de legislação ordinária, negligência grave ou conduta dolosa
de qualquer membro do Grupo Embraer ou qualquer de seus respectivos conselheiros, diretores,
funcionários, agentes, Subsidiárias ou Afiliadas antigos ou presentes,
(c)
Ônus; Instrumentos de Transmissão e Assunção. Cada um dos Ativos
Contribuídos do UAM acordados a serem transferidos de acordo com esta Cláusula 2.1 ou o
Instrumento de Transmissão e Assunção é, por meio do presente, transferido livre e desembaraçado
de todos os Ônus, exceto os Gravames Permitidos (conforme definido no BCA). Em consecução
da cessão, transferência, contribuição, transmissão, distribuição e entrega dos Ativos Contribuídos
do UAM e dos Passivos Assumidos do UAM em conformidade com esta Cláusula 2.1 , a Embraer
e a Eve, individualmente, celebra e entrega, ou faz com que suas respectivas Afiliadas controladas
(incluindo as outras Entidades Eve e Entidades Embraer, quando aplicável) venham a, quando
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aplicável, celebrem e entreguem, devidamente, simultaneamente à celebração e entrega do
presente Acordo, os Instrumentos de Transmissão e Assunção quando e na medida do necessário
para comprovar e formalizar a cessão, transferência, contribuição, distribuição e entrega dos
Ativos Contribuídos do UAM e dos Passivos Assumidos do UAM ao beneficiário da transferência
aplicável da Entidade Eve.
(d)
Aprovações e Consentimentos. A Embraer irá e providenciará que as outras
Entidades Embraer venham a, e a Eve irá e providenciará que as outras Entidades Eve venham a
envidar esforços comercialmente razoáveis para prontamente fornecer todas as notificações e obter
todos os consentimentos, autorizações, aprovações e renúncias de todos os terceiros (incluindo
qualquer Autoridade Governamental) notificação a quem, ou cujo consentimento, autorização,
aprovação ou renúncia, for necessário em relação à transmissão, transferência, contribuição,
distribuição, entrega ou cessão de qualquer Ativo Contribuído do UAM. A Embraer não irá e
providenciará que as outras Entidades Embraer não venham a, e a Eve não irá e providenciará que
as outras Entidades Eve não venham a adotar intencionalmente qualquer medida que tenha o efeito
de postergar, prejudicar ou impedir a entrega de quaisquer notificações necessárias ou o
recebimento de quaisquer consentimentos, autorizações, aprovações ou renúncias necessários.
Para não haver dúvidas, antes da Data de Fechamento do BCA, a Embraer, às suas custas e
expensas, celebrará e apresentará todos os documentos junto à Autoridade Governamental
aplicável (incluindo qualquer escritório ou oficial de registro internacional ou estrangeiro
aplicável) e adotará todas as demais medidas razoavelmente necessárias para registrar a Eve ou a
Subsidiária Brasileira, como aplicável, como proprietário das Patentes Cedidas e das Marcas
Cedidas; desde que as Partes reconheçam e concordem que o registro não pode ser atualizado ou
registrado pela Autoridade Governamental aplicável antes da Data de Fechamento do BCA.
(e)
Ativos Intransmissíveis. Não obstante qualquer disposição em contrário no
presente instrumento, no caso de qualquer consentimento, autorização, aprovação ou renúncia ou
alteração ser exigido de qualquer terceiro (inclusive qualquer Autoridade Governamental) a fim
de transmitir, transferir, contribuir, distribuir, entregar ou ceder (conforme seja o caso) qualquer
Ativo Contribuído do UAM e esse consentimento, autorização, aprovação, renúncia ou aditamento
não ser obtido antes do Fechamento da Embraer (os referidos ativos, "Ativos Intransmissíveis"),
então o presente Contrato e os Instrumentos de Transmissão e Assunção relacionados não
constituirão uma transmissão, transferência, contribuição, distribuição, entrega ou cessão dos
Ativos Intransmissíveis, as Entidades Eve não assumirão os direitos, obrigações ou Passivos das
Entidades Embraer ali previstos e, em vez disso, após o Fechamento da Embraer, na medida em
que não seja especificamente abordado nos Contratos Principais, a Embraer irá ou providenciará
que a Entidade Embraer aplicável venha a envidar os melhores esforços razoáveis para
(i) continuar mantendo os Ativos Intransmissíveis em fundo para a Entidade Eve aplicável fornecer
à Entidade Eve aplicável todos os direitos, benefícios, obrigações e passivos dos Ativos
Intransmissíveis após o Fechamento da Embraer como se o consentimento, autorização,
aprovação, renúncia ou aditamento apropriado tivesse sido obtido (inclusive por meio de
celebração de acordos de sublocação, sublicenciamento ou subcontratação), e na medida do
exigido pelos termos aplicáveis aos Ativos Intransmissíveis, operar os Ativos Intransmissíveis, sob
todos os aspectos relevantes, no curso normal dos negócios e (ii) cooperar em qualquer acordo,
razoável e legal quanto às Pessoas aplicáveis, destinado para fornecer às Entidades Eve aplicáveis
os benefícios e obrigações decorrentes desses Ativos Intransmissíveis. Além disso, após a Data de
Fechamento da Embraer, a Embraer irá e providenciará que as outras Entidades Embraer venham
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a, e a Eve irá e providenciará que as outras Entidades Eve venham a envidar esforços
comercialmente razoáveis para obter prontamente todos esses consentimentos, autorizações,
aprovações, renúncias ou alterações exigidas de qualquer terceiro (inclusive qualquer Autoridade
Governamental) a fim de transmitir, transferir, contribuir, distribuir, entregar ou ceder (conforme
seja o caso) os Ativos Intransmissíveis e após receber todos esses consentimentos, autorizações,
aprovações, renúncias ou alterações, a Embraer irá ou providenciará que a Entidade Embraer
aplicável venha a transmitir, transferir, contribuir, distribuir, entregar ou ceder (conforme seja o
caso) os Ativos Intransmissíveis à Entidade Eve aplicável sem nenhuma remuneração adicional.
Após essa transmissão, transferência, contribuição, distribuição, entrega ou cessão (conforme seja
o caso), os Ativos Intransmissíveis serão considerados Ativos Contribuídos do UAM para todos
os fins do presente Contrato. Em consecução da cláusula (i) desta Cláusula2.1(e) , a Embraer irá
ou providenciará que a Entidade Embraer aplicável venha a, sem remuneração adicional, pagar e
enviar à Eve (ou seus designados) prontamente todos os valores monetários, direitos e outra
remuneração recebida por eles, líquida de quaisquer custos extraordinários razoáveis e
documentados a pagar a terceiros em relação a esse cumprimento. Não obstante qualquer
disposição em contrário no presente instrumento, a Eve irá ou providenciará que a Entidade Eve
aplicável venha a pagar ou reembolsar a Entidade Embraer aplicável por todos os Passivos pagos
ou incorridos em relação à retenção pela Entidade Embraer aplicável dos Ativos Intransmissíveis
aplicáveis desde que esses Ativos Intransmissíveis estejam mantidos pela Entidade Embraer
aplicável em fundo para a Entidade Eve aplicável fornecer (e assim forneça) à Entidade Eve
aplicável todos os direitos, benefícios, obrigações e passivos dos Ativos Intransmissíveis.
(f)
Contratos Compartilhados. Se uma Entidade Embraer ou uma Entidade Eve
for uma parte de qualquer Contrato relacionado ao Negócio Retido da Embraer e ao Negócio
UAM, a Embraer e a Eve cooperarão de forma razoável entre si para determinar o tratamento ideal
desse Contrato, inclusive se o Contrato deve ser (i) dividido de forma que a parte desse Contrato
que esteja relacionada ao Negócio UAM seja cedida ou retida por, conforme aplicável, uma
Entidade Eve, (ii) objeto de um arranjo de agenciamento, subcontratação ou arranjo semelhante de
forma que a Pessoa aplicável receba os benefícios e arque com o ônus da parcela desse Contrato
aplicável ao seu negócio, ou (iii) abordado de acordo com os Contratos Principais. A Embraer e a
Eve irão e providenciarão que suas Subsidiárias aplicáveis venham a envidar esforços comerciais
razoáveis para a implementação do tratamento acordado do Contrato.
Cláusula 2.2 Transferências Indevidas. Se, após o Fechamento da Embraer (inclusive
após a conclusão da transmissão, transferência, contribuição, entrega, distribuição ou cessão de
um Ativo Intransmissível), qualquer direito, propriedade, ativo ou Passivo que não constituir parte
dos Ativos Contribuídos do UAM ou dos Passivos Assumidos do UAM, conforme aplicável, for
considerado como tendo sido transferido a uma Entidade Eve por engano, a Eve providenciará que
a Entidade Eve aplicável transfira, sem pagamento à vista e às custas e despesas exclusivas da
Embraer, esse direito, propriedade, ativo (e qualquer Passivo relacionado) ou Passivos assim que
razoavelmente possível à Entidade Embraer designada pela Embraer e a Embraer providenciará
que a Entidade Embraer aplicável aceite esse direito, propriedade, ativo (e qualquer Passivo
relacionado) ou Passivo, conforme aplicável. Se, após o Fechamento da Embraer (inclusive após
a conclusão da transmissão, transferência, contribuição, entrega, distribuição ou cessão de um
Ativo Intransmissível), qualquer direito, propriedade, ativo ou Passivo que constituir parte dos
Ativos Contribuídos do UAM ou dos Passivos Assumidos do UAM, conforme aplicável, for
considerado como tendo sido retido por uma Entidade Embraer por engano, a Embraer
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providenciará que a Entidade Embraer aplicável transfira, sem pagamento à vista e às custas e
despesas exclusivas da Embraer, esse direito, propriedade, ativo (e qualquer Passivo relacionado)
ou Passivos assim que razoavelmente possível à Entidade Eve designada pela Eve, e a Eve
providenciará que a Entidade Eve aplicável aceite esse direito, propriedade, ativo (e qualquer
Passivo relacionado) ou Passivo, conforme aplicável. Cada Parte fornecerá uma notificação por
escrito imediata à outra Parte se qualquer Entidade Embraer, de um lado, ou qualquer Entidade
Eve, de outro lado, descobrir que esse direito, propriedade, ativo ou Passivo tenha sido transferido
a uma Entidade Eve por engano ou retido por uma Entidade Embraer por engano.
Cláusula 2.3

Manutenção e Execução das Patentes Cedidas.

(a)
Manutenção. A Eve terá o direito único e exclusivo de processar e manter
todos os pedidos de patente e patentes incluídos na PI Cedida ("Patentes Cedidas") e a Embraer
prestará, às custas e despesas exclusivas da Eve, toda a cooperação e assistência razoavelmente
solicitadas pela Eve no suporte desse processo e manutenção; desde que, se a Eve estiver
impossibilitada ou não estiver disposta a manter quaisquer Patentes Cedidas, a Eve informe a
Embraer dentro de um prazo razoável e com antecedência de todos os prazos aplicáveis. Com
vigência após a notificação, ou se a Eve não fornecer essa notificação, a pedido por escrito da
Embraer, pelo presente instrumento, a Eve concede um prazo para a Embraer manter essas patentes
às custas e despesas exclusivas da Embraer, mas em nome da Eve, a menos que a Eve prontamente
(e antes de todos os prazos aplicáveis) ceda todos os direitos, títulos e participações em relação a
quaisquer referidas patentes à Embraer. Se a Eve não realizar a cessão acima e esta Cláusula 2.3(a)
for insuficiente para conceder um prazo para a Embraer manter qualquer patente, a Eve adotará
todas as medidas adicionais necessárias para permitir que a Embraer efetue essa manutenção antes
de todos os prazos aplicáveis. No caso de (i) a Eve fornecer essa notificação (ou a Eve não fornecer
a notificação, mas a Embraer fornecer essa solicitação por escrito) e (ii) a Eve não realizar a cessão
acima mencionada e (iii) a Eve estar impossibilitada ou não estar disposta a conceder de outra
forma à Embraer um prazo para manter quaisquer referidas patentes com antecedência de todos os
prazos aplicáveis, então a Eve concederá à Embraer e a seus designados uma procuração, sendo
um direito vinculado a uma participação e, portanto, irrevogável, para adotar todas as medidas e
celebrar todos os documentos exclusivamente na medida do necessário para efetuar a manutenção
dessas patentes; desde, no entanto, que a Embraer não acorde qualquer reclamação ou adote
qualquer outra medida que seja razoavelmente suscetível de exigir o pagamento ou outra medida,
sob qualquer aspecto relevante (exceto as medidas exigida nesta Cláusula 2.3(a)) pela Eve,
submetendo a Eve aos passivos ou que de outra forma afete adversamente a Eve ou seus direitos
em qualquer PI Cedida, em cada caso, sem o consentimento prévio por escrito da Eve (a seu
exclusivo critério).
(b)
Execução das Patentes Cedidas. A Eve terá o primeiro direito (mas não a
obrigação), a seu exclusivo critério, de (i) aplicar as Patentes Cedidas contra a infração por
terceiros e (ii) defender as Patentes Cedidas contra quaisquer reclamações de terceiros que
alegarem sua invalidade ou inexequibilidade; desde que a Embraer, às custas e despesas exclusivas
da Eve, preste toda a cooperação e assistência razoavelmente solicitadas pela Eve em suporte de
qualquer ações de execução ou defesa. Se a Eve recusar ou não adotar quaisquer medidas de
execução em relação a uma reclamação de infração ou invalidade em relação às Patentes Cedidas
que estejam, no todo ou em parte, fora do Negócio UAM (inclusive, para não haver dúvidas,
quaisquer Produtos (conforme definido no Contrato Principal da Embraer) fora do Negócio UAM),
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ou a UATM, no prazo de 90 (noventa) dias do recebimento pela Eve da solicitação razoável por
escrito da Embraer para tomar ações diligentes em relação à execução ou defesa, então a Embraer
terá o segundo direito de tomar medidas em relação a essa reclamação de infração ou invalidade
em relação às Patentes Cedidas fora do UAM, do Negócio UAM (incluindo, para não haver
dúvidas, quaisquer Produtos (conforme definido no Contrato Principal de Serviços da Embraer)
fora do Negócio UAM), ou UATM, e a pedido e despesa razoáveis da Embraer, pelo presente
instrumento, a Eve concede prazo para a Embraer fazê-lo e compromete-se a adotar todas as
medidas necessárias para conceder à Embraer um prazo para tal, inclusive ingressando como parte
de qualquer ação, se necessário para conceder esse prazo. No caso de a Eve (i) recusar ou de outra
forma não adotar quaisquer medidas de execução em relação a uma reclamação de infração ou
invalidade em relação às Patentes Cedidas que estejam fora do Negócio UAM ou da UATM no
prazo de 90 (noventa) dias e (ii) não estar disposta ou estar impossibilitada de conceder de outra
forma à Embraer prazo para executar ou defender as Patentes Cedidas conforme previsto acima,
então a Eve concederá à Embraer e a seus designados uma procuração, sendo um direito vinculado
a uma participação e, portanto, irrevogável, para adotar todas as medidas e celebrar todos os
documentos exclusivamente na medida do necessário para (A) executar as Patentes Cedidas contra
a infração de terceiros e (B) defender as Patentes Cedidas contra quaisquer reclamações de
terceiros que alegarem sua invalidade ou inexequibilidade, em cada caso, fora do Negócio UAM
ou da UATM; desde, no entanto, que a Embraer não acorde qualquer reclamação ou adote qualquer
outra medida que seja razoavelmente suscetível de exigir o pagamento ou outra medida, sob
qualquer aspecto relevante (exceto as medidas exigida nesta Cláusula 2.3(a)) pela Eve,
submetendo a Eve aos passivos ou que de outra forma afete adversamente a Eve ou seus direitos
em qualquer PI Cedida, em cada caso, sem o consentimento prévio por escrito da Eve (a seu
exclusivo critério).
Cláusula 2.4 Outras Questões.
(a)

Para fins de imposto de renda federal dos Estados Unidos, as Partes

concordam:
(i)
em tratar qualquer PI Cedida como propriedade, transferida à Eve
pela Embraer em conformidade com o presente Contrato;
(ii)
em tratar qualquer PI Cedida Retida (conforme definido no Contrato
Principal da Embraer) como propriedade pertencente à Embraer e não transferida,
concedida ou de outra forma transmitida por uma Parte em conformidade com o presente
Contrato; e
(iii)
em tratar a Transferência do UAM, a transferência da PI Cedida e a
transferência das Unidades da Eve Transferidas como uma transferência de propriedade
transferida daEmbraer para a EAH em uma transferência descrita na Seção 1001 do
Código.
(b)

Para fins tributários e contábeis brasileiros, as Partes concordam:

(i)
em tratar a Transferência do UAM como uma transferência para a
Eve pelo valor contábil; e
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(ii)
que os valores contábeis cedidos aos Ativos Contribuídos do UAM
serão conforme previsto no Anexo F.
(c)
As Partes informarão as transações contempladas pelo presente Contrato e
celebrarão e apresentarão todas as Declarações de Imposto de forma consistente com a Cláusula
2.4, a menos que de outra forma exigido por uma "determinação" na acepção da Seção 1313(a)(1)
do Código ou quaisquer disposições comparáveis da lei aplicável.
Cláusula 2.5 Contribuição das Unidades da Eve Transferidas. Até a Data de Fechamento
do BCA (mas em qualquer caso antes do Câmbio de Capital), a Embraer (i) transferirá todas as
Unidades Transferidas da Eve para a EAH em troca da emissão das Ações Ordinárias da EAH e
das Ações Preferenciais da EAH; e (ii) transferirá todas as Ações Preferenciais da EAH a um
Investor Não Afiliado em conformidade com os termos e condições previstos no Contrato de
Compra de Ações Preferenciais.
ARTIGO III
QUESTÕES DE FUNCIONÁRIOS
Cláusula 3.1 Transferência de Trabalho ou Contratação. Na ou até a Data de Fechamento
da Embraer, a Embraer envidou, ou providenciou com que uma Afiliada da Embraer tenha
envidado, os melhores esforços para transferir o trabalho ou a novação da contratação, conforme
aplicável, para uma Afiliada da Eve e a Eve aceitou, ou providenciou com que uma Afiliada da
Eve aceitasse, a transferência do trabalho ou novação da contratação, conforme aplicável, de cada
Funcionário do UAM para uma Entidade Eve. Na ou até a Data de Fechamento da Embraer, a
Embraer envidou esforços comercialmente razoáveis para providenciar que as Entidades Eve
repliquem cada Acordo Coletivo de Trabalho que cubram os Funcionário do UAM exigidos para
estarem presentes na Cláusula 3.13(a) da Carta de Divulgação da Companhia (conforme definido
no BCA) e providenciou com que as Entidades Eve cumpram as leis trabalhistas aplicáveis em
relação à transferência de trabalho dos Funcionários do UAM para as Entidades Eve, inclusive
reconhecendo cada órgão representante dos funcionários que cobre os Funcionários do UAM,
conforme possa ser exigido por lei.
Cláusula 3.2 Transferência de Planos . Com vigência no Fechamento da Embraer, a
Embraer e a Eve envidarão esforços comercialmente razoáveis para providenciar que as Entidades
Eve assumam ou mantenham, conforme seja o caso, todas as obrigações em relação a cada Plano
de Benefícios do UAM e honrem e cumpram todas as obrigações de acordo com cada Plano de
Benefícios do UAM. Para não haver dúvidas, as Entidades Embraer continuarão assumindo ou
mantendo, conforme seja o caso, todas as obrigações em relação a cada Plano de Benefícios
Retidos da Embraer e honrem e cumpram todas as obrigações de acordo com cada Plano de
Benefícios Retidos da Embraer.
Cláusula 3.3 Transferência de Passivos. Sem limitar-se à generalidade da Cláusula 4.1,
vigente no Fechamento da Embraer, a Embraer e a Eve envidarão esforços comercialmente
razoáveis para providenciar que as Entidades Eve assinem ou mantenham, conforme seja o caso,
e sejam responsáveis por todas as obrigações em relação a (e indenizem, defendam e isentem de
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responsabilidade as Entidades Embraer de e por) todos e quaisquer Passivos do Funcionário do
UAM.
Cláusula 3.4 Termos e Condições de Trabalho. A Eve providenciará que as outras
Entidades Eve envidem esforços comercialmente razoáveis para cumprir quaisquer obrigações ou
normas decorrentes das Leis aplicáveis ou Acordos Coletivos de Trabalho que regem os termos e
condições do trabalho dos Funcionário do UAM.
Cláusula 3.5 Ausência de Terceiros Beneficiários. Inexistência de Aditamento. Sem
limitar-se à generalidade da Cláusula 7.8 , todas as disposições contidas neste Artigo III estão
incluídas para o benefício exclusivo das Partes, e nada contido no presente Contrato, expresso ou
implícito, criará qualquer terceiro beneficiário ou outros direitos (a) em qualquer outra Pessoa,
incluindo quaisquer funcionários, ex-funcionários, qualquer participante de qualquer Plano de
Benefícios ou qualquer respectivo dependente ou beneficiário (incluindo qualquer Funcionário do
UAM), ou (b) para o trabalho contínuo em qualquer Entidade Embraer ou qualquer Entidade Eve.
Nada contido no presente instrumento, expresso ou implícito, será tratado como um aditamento ou
outra modificação ou adoção de qualquer Plano de Benefícios ou Acordo Coletivo de Trabalho
nem limitará o direito de qualquer Entidade Embraer ou qualquer Entidade Eve de aditar, rescindir
ou de outra forma modificar qualquer Plano de Benefícios ou Acordo Coletivo de Trabalho após
o Fechamento da Embraer em conformidade com seus termos. No caso de (i) uma parte, exceto as
Partes, apresentar uma reclamação ou tomar outra medida para fazer cumprir a disposição do
presente Contato como um aditamento de qualquer Plano de Benefícios ou Acordo Coletivo de
Trabalho, e (ii) essa disposição ser considerada em qualquer processo judicial como um
aditamento desse Plano de Benefícios ou Acordo Coletivo de Trabalho, mesmo que não
explicitamente designado como tal no presente Contrato, então a disposição, na medida em que
seja coberta pelo aditamento considerado, prescreverá retroativamente e não terá efeito de
aditamento.
ARTIGO IV
INDENIZAÇÃO
Cláusula 4.1 Indenização pela Eve . Após e a partir do Fechamento do BCA, a Eve
indenizará e isentará de responsabilidade cada Entidade Embraer e cada um de seus respectivos
conselheiros, administradores, diretores, funcionários, agentes, representantes, sucessores e
cessionários (coletivamente, as "Partes Indenizadas da Embraer") de e por todos e quaisquer
Passivos, reclamações, perdas, danos, custos, taxas, despesas, participações, laudos, sentenças e
penalidades (incluindo honorários e despesas razoáveis de advogados e consultores)
(coletivamente, "Perdas") sofridos ou incorridos por eles na medida em que sejam decorrentes,
relacionados ou resultantes de qualquer um do (a) Negócio UAM, (b) dos Ativos Contribuídos do
UAM, (c) dos Passivos Assumidos do UAM (incluindo, entre outros, quaisquer reclamações de
terceiros por quaisquer Funcionários do UAM em relação a quaisquer períodos posteriores ao
Fechamento do BCA, quaisquer reclamações de terceiros por quaisquer vendedores, fornecedores,
fabricantes, licenciantes ou locadores não afiliados do Negócio do UAM em relação a faturas,
taxas, custos, despesas, comissões ou outros valores incorridos e pagos após o Fechamento do
BCA e que não tenham sido pagos quando devidos e Impostos decorrentes ou relativos ao Negócio
do UAM ou aos Ativos Contribuídos do UAM em relação a quaisquer períodos ou respectivas
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partes (com Impostos sobre renda, venda, uso e Impostos retidos para a parte posterior ao
fechamento de qualquer período que inicia até e termina após o Fechamento do BCA determinado
em uma base de "fechamento dos livros" e outros Impostos determinados em uma base por dia)
após o Fechamento do BCA), (d) dos Passivos do Funcionário do UAM, decorrentes antes, em ou
após a Data de Fechamento do BCA ou (e) qualquer violação de qualquer declaração ou garantia
da Eve de acordo com o presente Contrato, mas, em cada caso das subcláusulas (a) a (e) anteriores,
excluindo quaisquer Perdas na medida em que sejam decorrentes, relacionadas ou resultantes de
(A) qualquer medida adotada por qualquer Parte Indenizada da Embraer em relação (i) ao Negócio
Retido da Embraer ou (ii) ao Negócio UAM após a Data de Fechamento do BCA, conforme
aplicável, em cada caso das subcláusulas (a) a (e) anteriores, exceto em conformidade com um
Contrato entre uma Entidade Eve e qualquer Entidade Embraer ou com o consentimento por escrito
de uma Entidade Eve, (B) quaisquer Passivos do UAM Indenizados ou (C) qualquer fraude da
legislação ordinária, negligência grave ou conduta dolosa da Parte Indenizada da Embraer.
Cláusula 4.2 Indenização pela Embraer.Após e a partir do Fechamento do BCA, a
Embraer indenizará e isentará de responsabilidade cada Entidade Eve e cada um de seus
respectivos conselheiros, administradores, diretores, funcionários, agentes, representantes,
sucessores e cessionários (coletivamente, as "Partes Indenizadas da Eve") de e por todas e
quaisquer Perdas sofridas ou incorridas por eles na medida em que sejam decorrentes de,
relacionadas ou resultantes (B) dos Passivos do UAM Indenizados, (b) do Negócio Retido da
Embraer, (c) dos Ativos Retidos da Embraer (exceto conforme licenciado e usado por ou em nome
de uma Entidade Eve), (d) dos Empregados Retidos da Embraer, (e) dos Plano de Benefícios
Retidos da Embraer, (f) dos Passivos de Funcionário Retido da Embraer ou (g) de qualquer
violação de qualquer declaração ou garantia da Embraer ou da EAH prevista no Artigo VI do
presente Contrato, em cada caso das subcláusulas (a) a (f) anteriores, que surgirem antes, na ou
após a Data de Fechamento do BCA, mas em cada caso das subcláusulas (a) a (f), excluindo
quaisquer Perdas na medida em que sejam decorrentes, relacionadas ou resultantes de (A) qualquer
medida tomada por qualquer Parte Indenizada da Eve em relação ao Negócio UAM ou ao Negócio
Retido da Embraer, conforme aplicável, após a Data de Fechamento do BCA, exceto em
conformidade com um Contrato entre uma Entidade Eve e qualquer Entidade Embraer ou com o
consentimento por escrito de uma Entidade Embraer ou (B) de qualquer fraude da legislação
ordinária, negligência grave ou conduta dolosa da Parte Indenizada da Eve.
Cláusula 4.3 Subsistência; Limitações na Indenização.
(a)
A Embraer não terá quaisquer obrigações de indenização por reclamações
em conformidade com a Cláusula 4.2(a) ou Cláusula 4.2(g) após a data que seja 12 (doze) meses
posteriores ao Fechamento do BCA (com exceção de que a Embraer terá obrigações de indenização
de acordo com a Cláusula 4.2(a) para quaisquer reclamações decorrentes, relacionadas ou
resultantes de quaisquer Passivos Fiscais até a data que seja 36 (trinta e seis) meses posteriores ao
Fechamento do BCA); desde, que, em cada caso, quaisquer reclamações para as quais uma
Notificação de Reclamação (conforme definido abaixo) seja validamente entregue à Embraer em
conformidade com os termos do presente instrumento até a data que seja 12 (doze) meses
posteriores ao Fechamento do BCA (ou exclusivamente em relação a quaisquer reclamações
decorrentes, relacionadas ou resultantes de quaisquer Passivos Fiscais até a data que seja 36 (trinta
e seis) meses posteriores ao Fechamento do BCA) subsistam até as reclamações serem por fim
resolvidas. Todos os outros convênios, obrigações ou outros acordos no presente Contrato,
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incluindo as obrigações de indenização na Cláusula 4.1 ou Cláusula 4.2 (exceto a Cláusula 4.2(a)
e a Cláusula 4.2(g)) ou em qualquer certificado, declaração ou instrumento entregue de acordo
com o presente Contrato (incluindo os Instrumentos de Transmissão e Assunção) subsistirão ao
Fechamento da Embraer pelo período explicitamente ali especificado. Todas as declarações e
garantias no presente Contrato subsistirão ao Fechamento do BCA e continuarão por 12 (doze)
meses posteriores ao Fechamento do BCA.
(b)
O valor agregado de todos os pagamentos de indenização efetuados pela
Embraer em quitação de quaisquer pedidos de indenização de acordo com a Cláusula 4.2(a) e a
Cláusula 4.2(g) não ultrapassará US$ 110.000.000,00.
(c)
Para todos os fins deste Artigo IV, "Perdas" serão líquidas de qualquer
recuperação ou benefício (incluindo seguro e indenização, mas não incluindo Impostos) de fato
recebidos pela Parte Indenizada ou qualquer membro do Grupo aplicável, líquidos de despesas
extraordinárias razoáveis e documentadas incorridas na obtenção dessa recuperação ou benefício,
em relação a essas Perdas e, se a Parte Indenizada ou qualquer membro do Grupo aplicável receber
a recuperação ou benefício após o recebimento do pagamento pela Eve ou Embraer, conforme
aplicável, então o valor da recuperação ou benefício, líquido de despesas extraordinárias razoáveis
e documentadas incorridas na obtenção da recuperação ou benefício, será prontamente pago à Eve
ou à Embraer, respectivamente; (ii) reduzido por qualquer benefício fiscal de fato realizado pela
Parte Indenizada ou por qualquer membro de seu Grupo decorrente do acréscimo, incorrência ou
pagamento das referidas Perdas; e (iii) aumentado por qualquer prejuízo fiscal da Parte Indenizada
ou de qualquer membro do seu Grupo resultante do recebimento ou acréscimo de qualquer
pagamento de indenização previsto no presente instrumento.
Cláusula 4.4 Procedimentos para Indenização.
(a)
Qualquer Pessoa que pleitear qualquer indenização de acordo com este
Artigo IV (uma "Parte Indenizada"), agindo por meio da Embraer ou Eve, conforme aplicável,
fornecerá à Parte de quem a indenização estiver sendo pleiteada (uma "Parte Indenizadora") uma
notificação imediata (uma "Notificação de Reclamação") de qualquer questão que a Parte
Indenizada determinar que tenha ocasionado ou poderia ocasionar um direito de indenização de
acordo com este Artigo IV; desde, no entanto, que se uma Parte Indenizada receber uma
notificação por escrito de qualquer Reclamação de Terceiro (uma "Reclamação de Terceiro"), a
Parte Indenizada fornecerá à Parte Indenizadora uma Notificação de Reclamação assim que
possível, mas, em qualquer caso, dentro do que ocorrer primeiro dentre (i) 1/3 (um terço) do prazo
relevante para apresentação da defesa/ tréplica da Reclamação de Terceiro, se aplicável, e (ii) 20
(vinte) Dias Úteis de recebimento pela Parte Indenizada da referida Notificação de Reclamação.
A Notificação de Reclamação (i) indicará se a questão para a qual a indenização é pleiteada (uma
"Reclamação de Indenização") resulta ou é decorrente de uma Reclamação de Terceiro o de uma
reclamação direta, (ii) descreverá com especificidade razoável a natureza da Reclamação de
Indenização, assim como anexando, na medida em que estejam disponíveis, as informações e
documentações comprobatórias que sejam necessárias para sua análise, e (iii) declarará o valor das
Perdas pleiteadas em conformidade com a Reclamação de Indenização na medida então conhecida.
Não obstante o precedente, a não entrega ou entrega oportuna da Notificação de Reclamação não
afetarão os direitos da Parte Indenizada à indenização de acordo com este Artigo IV, exceto e
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somente na medida em que a Parte Indenizadora tenha sido real e significativamente prejudicada
pelo fato.
(b)

Reclamações de Terceiros.

(i)
A Parte Indenizadora terá o direito de conduzir, às custas e despesas
exclusivas, a defesa de uma Reclamação de Terceiro, mediante a entrega de uma
notificação por escrito à Parte Indenizada (a "Notificação de Defesa") dentro do que ocorrer
primeiro dentre: (A) 10 (dez) Dias Úteis após o recebimento pela Parte Indenizadora da
Notificação de Reclamação e (B) se aplicável, 2/3 (dois terços) do prazo relevante para
apresentação da defesa/ tréplica da Reclamação de Terceiro (ou antes, se a natureza da
Reclamação de Terceiro assim exigir); desde que a Notificação de Defesa especifique o
advogado externo que a Parte Indenizadora nomeará para defender a Reclamação de
Terceiro (advogado este que deve ser razoavelmente satisfatório para a Parte Indenizada).
A Parte Indenizada terá o direito de ser indenizada em conformidade com e sujeita aos
termos do presente Contrato por honorários e despesas razoáveis e documentadas do
advogado externo por qualquer período durante o qual a Parte Indenizadora não tiver
assumido a defesa de qualquer Reclamação de Terceiro de acordo com o presente
instrumento. Se a Parte Indenizadora entregar em tempo hábil uma Notificação de Defesa
e optar por conduzir a defesa da Reclamação de Terceiro, (A) a Parte Indenizadora manterá
a Parte Indenizada razoavelmente informada de todos os desenvolvimentos relevantes em
relação a essa Reclamação de Terceiro e (B) a Parte Indenizada cooperará e disponibilizará
à Parte Indenizadora assistência e materiais conforme a Parte Indenizadora possa
razoavelmente solicitar, tudo às custas exclusivas da Parte Indenizadora e a Parte
Indenizada terá o direito, às próprias custas, de participar da defesa assistida pelo advogado
de sua própria escolha.
(ii)
Não obstante qualquer disposição em contrário contida no presente
instrumento, a Parte Indenizadora não terá o direito de controlar a defesa de qualquer
Reclamação de Terceiro, se (A) a Reclamação de Terceiro estiver relacionada a um
processo, ação, acusação, alegação ou investigação penal, (B) não conduzir de forma ativa
e diligente sua defesa da Reclamação de Terceiro, (C) a Parte Indenizada tiver sido
informada pelo advogado externo de que existe uma probabilidade razoável de um conflito
relevante de interesse entre a Parte Indenizadora e a Parte Indenizada em relação a essa
Reclamação de Terceiro ou (D) a Reclamação de Terceiro pleitear uma liminar ou outra
reparação justa contra a Parte Indenizada. No caso de qualquer uma das circunstâncias
anteriores e a Parte Indenizada, entretanto, permitir que a Parte Indenizadora controle a
defesa da Reclamação de Terceiro e a Parte Indenizadora se dispuser a controlar a defesa,
a Parte Indenizada terá o direito de contratar seu próprio advogado externo e a Parte
Indenizadora terá o direito de ser indenizada de acordo com e sujeita aos termos do presente
Contrato dos honorários e despesas razoáveis e documentados de um advogado externo
(além de qualquer advogado local necessário) da Parte Indenizada.
(iii)
A Parte Indenizadora, sem o consentimento prévio por escrito da
Parte Indenizada, não (A) dirimirá nem assumirá uma Reclamação de Terceiro ou
consentimento para o proferimento de qualquer sentença que não inclua uma liberação
escrita incondicional pelo reclamante ou autor da Parte Indenizada de todas as
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responsabilidades relacionadas à Reclamação de Terceiro, (B) dirimirá nem assumirá
qualquer Reclamação de Terceiro, se o acordo impuser recursos justos ou outros recursos
não monetários ou outras obrigações à Parte Indenizada ou (C) dirimirá nem assumirá
qualquer Reclamação de Terceiro, se o resultado for admitir responsabilidade civil ou
criminal ou culpa por parte da Parte Indenizada que ocasione a responsabilidade criminal
em relação à Parte Indenizada. Nenhuma Reclamação de Terceiro que estiver sendo
defendida pela Parte Indenizadora em conformidade com os termos do presente Contrato
será acordada ou assumida pela Parte Indenizada sem o consentimento prévio por escrito
da Parte Indenizadora (consentimento este que não será negado, condicionado nem
postergado injustificadamente). As disposições desta Cláusula 4.4(b)(iii) aplicar-se-ão,
com as mudanças necessárias tendo sido feitas, à adesão aos programas de prestação do
pagamento tributário, que será considerado uma "quitação" para fins do presente
instrumento (por exemplo, REFIS).
(iv)

Não obstante a generalidade do precedente:

(1)
Se qualquer Parte receber qualquer notificação, escrita ou
verbal, formal ou informal, de qualquer Autoridade Governamental (uma "Reclamação
Tributária") referente aos Impostos para os quais outra Parte possa ser obrigada a fornecer
indenização prevista no presente instrumento ("Impostos Indenizados"), a Parte que
receber a Reclamação Tributária (a "Parte Indenizada Tributária") informará prontamente
a Parte que é ou pode ser obrigada a fornecer indenização prevista no presente instrumento
(a "Parte Indenizadora Tributária"). A Parte Indenizadora Tributária terá direito a controlar,
às próprias custas e despesas, qualquer auditoria, exame, contestação, litígio ou outro
processo judicial em relação aos Impostos (um "Processo Tributário"); desde que a Parte
Indenizada Tributária seja autorizada a participar, às próprias custas, do Processo
Tributário e a Parte Indenizadora Tributária não acorde, assuma nem abandone o Processo
Tributário sem o consentimento prévio da Parte Indenizada (consentimento este que não
será negado, condicionado nem postergado injustificadamente).
(2)
Sem o consentimento prévio por escrito de cada Parte que
possa ser obrigada a fornecer indenização para a indenização aqui prevista, nenhuma Parte
irá nem permitirá que suas Subsidiárias ou Afiliadas venham a (i) apresentar ou aditar ou
de outra forma modificar ou aditar qualquer Declaração de Imposto relacionada aos
Impostos Indenizados, (ii) fazer ou alterar qualquer opção fiscal ou método ou prática
contábil em relação aos Impostos Indenizados, ou (iii) fazer ou iniciar qualquer contato
com uma Autoridade Governamental.
(3)
Na medida em que exista qualquer conflito entre esta
Cláusula 4.4(b)(iv) e o resto da Cláusula 4.4, esta Cláusula 4.4(b)(iv) será aplicável em
relação aos Processos Tributários.
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ARTIGO V
DETERMINADAS OUTRAS QUESTÕES
Cláusula 5.1 Acesso às Informações.
(a)
Exclusivamente para fins de facilitação da resolução de quaisquer
reclamações feitas contra ou incorridas por qualquer Entidade Embraer relacionadas ao Negócio
UAM e para fins de cumprimento das Leis aplicáveis de valores mobiliários, ambientais,
trabalhistas e outras Leis, a partir da Data de Fechamento da Embraer e até o 7º (sétimo) aniversário
da Data de Fechamento da Embraer e da expiração do período pertinente do prazo prescricional
aplicável (incluindo a respectiva prorrogação), o que ocorrer por último. A Eve irá e providenciará
que as outras Entidades Eve venham a (i) reter os livros e registros e dados financeiros e
operacionais relacionados ao Negócio UAM para períodos anteriores à Data de Fechamento da
Embraer (na medida em que estejam relacionados a um Ativo Contribuído do UAM ou a um
Passivo Assumido do UAM e sob a possa da Eve ou de outras Entidades Eve e na medida em que
as cópias desses livros e registros e dados não estejam sob a posse de qualquer Entidade Eve); e,
(ii) mediante notificação prévia razoável, conceder aos Representantes das Entidades Embraer o
acesso razoável (incluindo o direito de fazer cópias, às custas da Embraer), durante o horário
comercial normal, a esses livros e registros. Após a expiração desse período, a Eve oferecerá
entregar a posse desses livros e registros e dados à Embraer com, no mínimo, 60 (sessenta) dias de
antecedência do descarte ou destruição de quaisquer referidos livros e registros e dados.
(b)
Exclusivamente para fins de facilitação da resolução de quaisquer
reclamações feitas contra ou incorridas por qualquer Entidade Eve relacionadas ao Negócio UAM
ou para fins de cumprimento das Leis aplicáveis de valores mobiliários, ambientais, trabalhistas e
outras Leis, a partir da Data de Fechamento da Embraer e até o 7º (sétimo) aniversário da Data de
Fechamento da Embraer ou da expiração do período pertinente do prazo prescricional aplicável
(incluindo a respectiva prorrogação), o que ocorrer por último, a Embraer irá e providenciará que
as outras Entidades Embraer venham a (i) reter os livros e registros e dados financeiros e
operacionais relacionados ao Negócio UAM para períodos anteriores à Data de Fechamento da
Embraer, na medida em que esses livros, registros e outros dados e informações estejam sob a
posse ou controle das Entidades Embraer antes da Data de Fechamento da Embraer e não tenham
sido entregues às Entidades Eve em relação à Transferência do UAM; e, (ii) mediante notificação
prévia razoável, conceder aos Representantes das Entidades Eve o acesso razoável (incluindo o
direito de fazer cópias, às custas da Eve), durante o horário comercial normal, a esses livros e
registros. Após a expiração desse período, a Embraer oferecerá entregar a posse desses livros e
registros e dados à Embraer com, no mínimo, 60 (sessenta) dias de antecedência do descarte ou
destruição de quaisquer referidos livros e registros e dados.
Cláusula 5.2 Questões Privilegiadas.
(a)
As Partes reconhecem e concordam que o privilégio entre advogado e
cliente, a proteção do produto de trabalho advocatício e a expectativa da confiança do cliente das
Entidades Embraer e das Entidades Eve em relação a quaisquer comunicações referentes a
qualquer transferência proposta do Negócio UAM ou qualquer outra transação contemplada pelo
presente Contrato, pelo BCA, pelos Contratos Acessórios ou qualquer Instrumento de Transmissão
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e Assunção e todas as informações e documentos cobertos por esse privilégio, proteção ou
expectativa serão retidos e controlados pela Embraer e somente podem ser renunciados pela
Embraer. A Embraer e a Eve reconhecem e concordam que (i) o privilégio entre advogado e
cliente, a proteção do produto de trabalho advocatício e a expectativa da confiança do cliente
mencionados antes não serão controlados, possuídos, usados, renunciados ou reclamados pelas
Entidades Eve mediante a concretização do Fechamento da Embraer; e (ii) no caso de uma disputa
entre uma Entidade Eve, de um lado, e um terceiro, de outro lado, ou qualquer outra circunstância
em que um terceiro solicitar ou exigir que uma Entidade Eve apresente materiais privilegiados ou
produto de trabalho advocatício da Embraer ou de outra Entidade Embraer (incluindo as
comunicações privilegiadas e o produto de trabalho advocatício cobertos por esta Cláusula 5.2(a)),
a Eve irá e providenciará que a Entidade Eve venha a alegar esse privilégio entre advogado e
cliente em nome da Embraer ou da Entidade Embraer aplicável para impedir a divulgação de
comunicações privilegiadas ou produto de trabalho advocatício a esse terceiro.
(b)
Não obstante qualquer disposição em contrário prevista no presente
Contrato, as Partes reconhecem e concordam que o privilégio entre advogado e cliente, a proteção
do produto de trabalho advocatício e a expectativa da confiança do cliente em relação a quaisquer
comunicações referentes a quaisquer questões gerais de negócio relacionadas ao Negócio UAM e
às Entidades Eve e que surgirem antes da Data de Fechamento da Embraer em benefício das
Entidades Embraer e das Entidades Eve estarão sujeitos a um privilégio e proteção conjuntos entre
a Embraer, de um lado, e a Eve, de outro lado, e a Embraer e a Eve, em nome de seus membros
do Grupo aplicáveis, terão o direito igual de alegar o privilégio e proteção conjuntos e nenhum
privilégio ou proteção conjuntos podem ser renunciados por (i) qualquer Entidade Embraer sem o
prévio consentimento por escrito da Eve; ou (ii) qualquer Entidade Eve sem o prévio
consentimento por escrito da Embraer.
Cláusula 5.3 Cooperação Litigiosa.
(a)
As Partes concordam que, a todo o momento a partir de e após o
Fechamento da Embraer, se uma Ação estiver relacionada ao Negócio UAM e ao Negócio Retido
da Embraer ou for iniciada por terceiros nomeando uma Entidade Eve (em relação a qualquer Ação
relacionada ao Negócio Retido da Embraer) ou uma Entidade Embraer (em relação a qualquer
Ação relacionada ao Negócio UAM) como ré, então as Partes razoavelmente cooperarão e
consultarão na medida do necessário ou conveniente em relação à defesa dessa Ação.
(b)
Cada Parte envidará esforços comercialmente razoáveis para disponibilizar,
durante o horário comercial normal, à outra Parte e seus advogados, contadores, consultores e
outros Representantes designados, mediante solicitação com antecedência por escrito pela outra
Parte, seus conselheiros, administradores, diretores, funcionários e Representantes aplicáveis
como testemunhas, e de outra forma razoavelmente cooperará com a outra Parte, na medida em
que seja razoavelmente solicitado em relação a qualquer Ação relacionada ao Negócio UAM, aos
fatos que surgirem antes do Fechamento da Embraer e nos quais a Parte solicitante possa, de
tempos em tempos, estar envolvida.
Cláusula 5.4 Questões de Seguro. Enquanto a Embraer detiver, direta ou indiretamente,
no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do poder com direito de voto dos títulos de participação
acionária em circulação da Eve, mediante o consentimento prévio por escrito da Embraer, as
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Entidades Eve podem, a seu exclusivo critério, apresentar sinistros e receber receitas de acordo
com uma ou mais apólices de seguro mantidas pela Embraer das quais a Embraer e suas
Subsidiárias sejam beneficiárias, caso em que a Embraer irá ou providenciará que uma de suas
Subsidiárias venha a prestar a assistência razoável, conforme possa ser razoavelmente solicitado
por qualquer uma das Entidades Eve de tempos em tempos, na apresentação desse sinistro e na
obtenção dos produtos do seguro em relação a esses sinistros de acordo com as apólices em nome
de qualquer das Entidades Eve, em cada caso, sujeitas aos termos e condições de cada uma dessas
apólices e exclusivamente na medida em que essa cobertura esteja disponível; desde que que as
Entidades Eve sejam responsáveis e paguem ou reembolsem a Embraer por, todos os custos,
prêmios e outras despesas associadas ao respaldo pelas Entidades Eve dessas apólices de seguro,
incluindo todos os custos extraordinários incorridos no pleito desses sinistros e qualquer valor de
qualquer sinistro que se enquadrar abaixo das franquias ou retenção autossegurada aplicáveis.
Cláusula 5.5 Contas Intercompanhias. Todas as contas a receber, contas a pagar e
empréstimos intercompanhias entre qualquer Entidade Embraer, de um lado, e qualquer Entidade
Eve, de outro lado, além das contas a receber e das contas a pagar em relação às transações
meramente comerciais do curso normal dos negócios (inclusive de acordo com os Contratos
Principais ou os Contratos de Arrendamento), antes do Fechamento da Embraer ou o mais
prontamente possível em seguida, serão liquidados, pagos, capitalizados, contribuídos para o
capital da Pessoa aplicável, distribuídos ou de outra forma encerrados, em cada caso, conforme
determinado mutuamente pela Embraer e pela Zanite antes do Fechamento da Embraer; e a
Embraer e, se aplicável, a Eve providenciarão que as Entidades Embraer e as Entidades Eve
aplicáveis efetuem todos os pagamentos, contribuições de capital, transferências ou distribuições
necessárias ou apropriadas para efetivar a liquidação, pagamento, capitalização, contribuição,
distribuição ou outro encerramento dessas contas a receber, contas a pagar e empréstimos
intercompanhias com o resultado de que não haja quaisquer contas a receber, contas a pagar e
empréstimos intercompanhias relevantes entre qualquer Entidade Embraer, de um lado, e qualquer
Entidade Eve, de outro lado, antes ou o mais prontamente possível após o Fechamento da Embraer.
Não obstante o precedente, as Partes concordam que os pagamentos em relação às contas a pagar
intercompanhias em relação ao Negócio UAM e conforme identificado no Anexo G serão
efetuados na Data de Fechamento do BCA em conformidade com as medidas prevista no Anexo
G. Não obstante o precedente, a Embraer, a EAH e a Eve reconhecem e concordam que nenhuma
contribuição de capital será feita por nenhuma das Entidades Embraer para qualquer uma das
Entidades Eve de acordo com os termos precedentes desta Cláusula 5.5, se a contribuição de capital
resultar (i) na detenção pelas Entidades Embraer (incluindo a Embraer e a EAH), no total, de mais
de 220.000.000 ações ordinárias da Zanite; desde que, para não haver dúvidas, esta cláusula (i)
não se aplique à participação das Entidades Embraer no Investimento PIPE, (ii) a Eve não seja
uma Subsidiária direta integral da Zanite após o Câmbio de Capital ou (iii) a Subsidiária Brasileira
ou qualquer outra Subsidiária da Eve não seja uma Subsidiária integral direta ou indireta da Eve.
Cláusula 5.6 Contratos de Arrendamento. Até a Data de Fechamento da Embraer, as
Entidades Embraer relevantes e as Entidades Eve relevantes celebrarão os Contratos de
Arrendamento.
Cláusula 5.7 Ações Adicionais. De tempos em tempos após o Fechamento do BCA, sem
remuneração adicional, cada Parte irá e providenciará que suas Subsidiárias venham a celebrar e
entregar contratos e instrumentos adicionais, além dos expressamente previsto no presente
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instrumento e adotar outra medida conforme possa ser necessário ou razoavelmente solicitado pela
outra Parte para efetivar as transações contempladas pelo presente Contrato e cada um dos outros
contratos e instrumentos entregues relacionados. Sem limitar-se ao precedente, razoavelmente
logo após o Fechamento da Embraer, a Embraer irá e providenciará que as Entidades Embraer
venham a adotar todas as medidas necessárias, inclusive celebrando e entregando à Eve garantias
de transmissão, cessão ou outras garantias por escrito conforme a Eve possa razoavelmente
solicitar para formalizar e proteger o título da Eve da PI Cedida e apresentação de toda a
documentação necessária junto à Autoridade Governamental aplicável (ou oficial de registro do
nome de domínio da Internet, no caso de nome de domínio da Internet), para fazer com que a Eve
ou uma das outras Entidades Eve designadas pela Eve seja a proprietária legal, legítima e de
registro de cada item da Propriedade Intelectual Registrada do UAM (conforme definido no BCA)
que será previsto ou exigido que seja previsto na Cláusula 3.16(a) do Carta de Divulgação da
Companhia e a Embraer fornecerá razoavelmente logo a comprovação do precedente à Zanite.
Além do precedente, a Embraer (em seu nome e em nome de suas Afiliadas) em relação à PI
Cedida e a Eve (em seu nome e em nome de suas Afiliadas) em relação à PI Retida da Embraer
pelo presente instrumento, em caráter absoluto, irrevogável e incondicional, acordam e concordam
que, a partir de e após o Fechamento, essa Parte e suas Afiliadas não irão (e não terão direito e
providenciarão que os respectivos Representantes não venham a) usar de forma alguma nem para
qualquer finalidade (exceto a PI Cedida Retida (conforme definido no Contrato Principal da
Embraer) em relação à Embraer e à PI Licenciada da Controladora (conforme definido no Contrato
Principal da Embraer) com relação à Eve), nem divulgar a qualquer terceiro qualquer um dos
Segredos Comerciais ou outros direitos confidenciais de Propriedade Intelectual incluídos na PI
Cedida ou na PI Retida da Embraer, conforme aplicável, sem o consentimento prévio por escrito
da Eve ou da Embraer, conforme aplicável, exceto de acordo com a licença de quaisquer direitos
para a Embraer ou a Eve, conforme aplicável, ou as disposições referentes às Informações
Confidenciais (conforme definido no Contrato Principal da Embraer), em cada caso,
exclusivamente conforme declarado por meio expresso no Contrato Principal da Embraer.
Cláusula 5.8 Questões Fiscais.
(a)
Retenção. Na medida em que uma Parte seja obrigada pela Lei aplicável a
deduzir ou reter Impostos de qualquer pagamento ou transferência em conformidade com o
presente Contrato à outra Parte, a Parte obrigada a reter e seus Representantes terão o direito de
fazê-lo, desde que os valores retidos sejam prontamente pagos à Autoridade Governamental
aplicável. Se qualquer Parte (ou qualquer de seus Representantes) deduzir ou retiver quaisquer
valores, os valores então deduzidos ou retidos e pagos à Autoridade Governamental apropriada
serão tratados, para todos os fins do presente Contrato, como tendo sido pagos à Pessoa em relação
a quem a dedução ou retenção foi feita.
(b)
Impostos de Transferência. Todos os Impostos sobre transferência, venda e
uso, registro, carimbo e Impostos semelhantes, se houver, em relação à contribuição dos Ativos
Contribuídos do UAM ou de qualquer outra transação que ocorra em conformidade com o presente
Contrato serão pagos pela Embraer. A Embraer e a Eve cooperarão na preparação e apresentação
de quaisquer Declarações de Imposto relacionadas.
(c)
Quaisquer pagamentos ou outras transferências feitas em conformidade
com o presente Contrato, incluindo de acordo com as Cláusulas 2.1 e 2.2 do presente instrumento,
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entre as Partes serão tratados como um ajuste ao valor transferido ou recebido, conforme aplicável,
na Transferência do UAM.
ARTIGO VI
DECLARAÇÕES E GARANTIAS; ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Cláusula 6.1 Declarações e Garantias.
(a)
Declarações e Garantias Gerais. Cada Parte declara e garante à outra Parte
que (i) é devidamente constituída, organizada ou incorporada, validamente existente e em situação
regular como uma companhia ou outra pessoa jurídica, conforme aplicável, de acordo com as Leis
de sua jurisdição de constituição, organizada ou incorporação; (ii) tem todo o direito, poder e
autoridade necessários para celebrar o presente Contrato e os Instrumentos de Transmissão e
Assunção dos quais seja uma parte e para cumprir suas obrigações aqui e ali previstas; (iii) está
devidamente licenciada ou qualificada e em situação regular em cada jurisdição na qual seu
domínio da propriedade ou a característica de suas atividades a torne licenciada ou qualificada ou
em situação regular, exceto quando a falta do licenciamento, qualificação e situação regular não
seja ou razoavelmente não seja suscetível de ser, individualmente ou em conjunto, relevante para
o Negócio UAM, considerado como um todo; (iv) a celebração, entrega e cumprimento do presente
Contrato e dos Instrumentos de Transmissão e Assunção dos quais seja uma parte e a concretização
das transações aqui e ali previstas foram devida e validamente autorizados e aprovados por todos
os processos societários necessários; (v) A celebração, entrega e cumprimento pela Parte do
presente Contrato e dos Instrumentos de Transmissão e Assunção dos quais seja uma parte e a
concretização das transações aqui e ali previstas não violarão nem entrarão em conflito, nem
resultarão na violação ou inadimplemento (A) dos documentos organizacionais dessa Parte ou (B)
de qualquer outro Contrato do tipo descrito na Cláusula 3.11(a) da Carta de Divulgação da
Companhia (conforme definido no BCA), qualquer restrição, qualquer Ordem Governamental ou
qualquer Lei aplicável, do qual essa Parte seja uma parte, ou ao qual essa Parte ou seus ativos ou
propriedades estejam vinculados ou de outra forma estejam relacionados (exceto, no caso da
subcláusula (B), na medida em que a ocorrência do precedente não tenha um Efeito Adverso
Relevante do UAM (conforme definido no BCA)); e (vi) quando celebrados e entregues por essa
Parte, o presente Contrato e os Instrumentos de Transmissão e Assunção dos quais seja uma parte
serão devida e validamente celebrados e entregues e constituirão a obrigação legal, válida e
vinculante dessa Parte, exequíveis contra essa Parte em conformidade com seus termos, sujeitos
às Leis aplicáveis de falência, insolvência, transmissão fraudulenta, recuperação judicial,
moratória e Leis semelhantes que afetam os direitos dos credores em geral e sujeitos, quanto à
exequibilidade, aos princípios gerais de equidade.
(b)
Declarações e Garantias Adicionais da Embraer. A Embraer declara e
garante à Eve que a Embraer e as outras Entidades Embraer são os proprietários únicos e exclusivos
legítimos e de registro de todos os direitos, títulos e participações e têm o título bom e negociável
em relação aos Ativos Contribuídos do UAM, livres e desembaraçados de quaisquer Ônus (exceto
os Gravames Permitidos (conforme definido no BCA)) e todas as Ordens Governamentais. Após
a concretização do Fechamento da Embraer, as Entidades Eve possuirão e terão o título bom e
negociável ou o direito de usufruto válido ou direito ao uso dos Ativos Contribuídos do UAM,
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livres e desembaraçados de quaisquer Ônus (exceto os Gravames Permitidos (conforme definido
no BCA)).
Cláusula 6.2 Isenção de Responsabilidade Geral. EXCETO CONFORME
POSSA EXPRESSAMENTE ESTAR PREVISTO NO PRESENTE CONTRATO, QUALQUER
INSTRUMENTO DE TRANSMISSÃO E ASSUNÇÃO, O BCA OU QUAISQUER OUTROS
CONTRATOS ACESSÓRIOS, TODAS AS PARTICIPAÇÕES E ATIVOS ESTÃO SENDO
TRANSFERIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM.
Cláusula 6.3 Isenção de Danos Imprevistos. EXCETO NA MEDIDA DO
DECORRENTE DE FRAUDE DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA, NEGLIGÊNCIA GRAVE OU
CONDUTA DOLOSA DESSA PARTE, EM NENHUM CASO QUALQUER PARTE OU SUAS
AFILIADAS SERÃO RESPONSÁVEIS PERANTE A OUTRA PARTE OU QUALQUER
OUTRA PESSOA POR QUALQUER PERDA DE USO, RECEITA OU LUCROS OU
PREJUÍZOS DE DADOS OU REDUÇÃO DE VALOR OU POR QUAISQUER DANOS
PUNITIVOS, IMPREVISTOS, INCIDENTAIS, INDIRETOS, EXEMPLARES OU ESPECIAIS,
DECORRENTES DE VIOLAÇÃO CONTRATUAL, EXTRACONTRATUAL OU QUALQUER
TEORIA DE RESPONSABILIDADE (INCLUSIVE NEGLIGÊNCIA) DECORRENTE DE
QUALQUER FORMA DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DOS DANOS
TEREM SIDO PREVISÍVEIS OU DA PARTE TER SIDO INFORMADA DA POSSIBILIDADE
DESSES DANOS, EXCETO NA MEDIDA EM QUE DE FATO TENHA SIDO ADJUDICADA
A TERCEIROS POR UM TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO COMPETENTE.
ARTIGO VII
DISPOSIÇÕES GERAIS.
Cláusula 7.1 Despesas. Exceto conforme de outra forma expressamente especificado no
presente Contrato, todos os custos e despesas, incluindo honorários e desembolsos de advogados,
consultores financeiros e outros consultores e contadores, incorridos com relação ao presente
Contrato e às transações contempladas no presente Contrato serão pagos pela Parte que incorrer
nesses custos e despesas; desde que todas as taxas pagas ou a serem pagas a qualquer Autoridade
Governamental relacionadas à cessão e à transferência de qualquer PI Cedida em conformidade
com as transações contempladas pelo presente Contrato sejam pagas pelas Partes igualmente;
desde, ainda, que, para esclarecimento, todos os honorários, custos ou despesas de advogados,
contadores e outros consultores e prestadores de serviços em decorrência de ou em relação ao
presente Contrato e às transações nele contempladas sejam considerados as Despesas da Transação
da Companhia (conforme definido no BCA) em conformidade com os termos e condições do BCA.
Para não haver dúvidas, esta Cláusula7.1 não se aplica aos Impostos.
Cláusula 7.2 Notificações.. Todas as notificações e outras comunicações previstas no
presente instrumento serão por escrito e serão consideradas fornecidas: (a) na data da entrega, se
forem entregues pessoalmente; (b) 1 (um) Dia Útil após serem enviadas por um serviço noturno
de entrega de garantia de entrega noturna; (c) na data de transmissão, se entregues por e-mail, com
confirmação de transmissão; ou (d) no 5º (quinto) Dia Útil após a data da postagem, por carta
registrada ou certificada, com aviso de recebimento e com postagem pré-paga. Essas
comunicações, para serem válidas, devem ser endereças da seguinte forma:
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(a)

se para a Eve, para:
EVE UAM, LLC
276 SW 34th Street
Fort Lauderdale, FL 33315
Attention (aos cuidados de): Flávia Pavie
E-mail:
fpavie@eveairmobility.com

(b)

se para a Embraer ou paraa EAH, para:
Embraer S.A.
Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8501,
30º andar (parte), Pinheiros, São Paulo, SP, 05425-070, Brasil
Aos cuidados de:
Fabiana Klajner Leschziner
E-mail:
fabiana.leschziner@embraer.com.br

com cópias (que não constituirão notificação) para:
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
One Manhattan West
New York, New York (Nova York) 10001
Attention (aos cuidados de): Paul T. Schnell
Thomas W. Greenberg
E-mail:
Paul.Schnell@skadden.com
Thomas.Greenberg@skadden.com
ou a outro endereço ou aos cuidados da Pessoa ou Pessoas como a Parte destinatária especificar
por notificação prévia por escrito à Parte remetente (ou no caso de advogado, a outro endereço
comercial prontamente averiguado conforme o advogado possa manter). Se for utilizado mais de
um método para envio de notificações conforme previsto nesta Cláusula7.2, prevalecerá a primeira
data de notificação conforme previsto nesta Cláusula7.2.
Cláusula 7.3 Autonomia das Cláusulas. As Partes reconhecem que os direitos e
obrigações previstos no presente Contrato estão sujeitos às disposições aplicáveis das Leis
aplicáveis e regulamentos da bolsa de valores. No caso de qualquer termo, disposição, convênio
ou restrição do presente Contrato ou respectiva aplicação, ser considerado ilegal, inválido ou
inexequível de acordo com qualquer Lei atual ou futura aplicável: (a) essa disposição será
totalmente independente; (b) o presente Contrato será interpretado e exequível como se a
disposição ilegal, inválida ou inexequível nunca tivesse comprometido a respectiva parte; (c) as
disposições remanescentes do presente Contrato permanecerão em plena força e vigor e não serão
afetadas pela disposição ilegal, inválida ou inexequível nem por sua independência. e (d) no lugar
dessa disposição ilegal, inválida ou inexequível, as Partes concordam em cooperar para realizar
um aditamento em conformidade com a Cláusula7.6 a fim de sanar a ilegalidade, a invalidade ou
a inexequibilidade dessa disposição para efetivar os termos da disposição ilegal, inválida ou
inexequível, conforme possa ser possível, dando efeito à intenção das Partes.
Cláusula 7.4 Contrato Integral. O presente Contrato e, na medida em que seja aplicável,
o BCA (incluindo todos os respectivos anexos e apêndices), os Contratos Principais e os
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Instrumentos de Transmissão e Assunção constituem o contrato integral das Partes em relação aos
respectivos objetos e suplantam todos os contratos e compromissos anteriores, verbais ou escritos,
entre as Partes em relação aos respectivos objetos.
Cláusula 7.5 Cessão. O presente Contrato vigerá em benefício e vinculará as Partes e seus
respectivos sucessores, beneficiários e cessionários permitidos. Nem o presente Contrato nem
qualquer direito, benefício, recurso, obrigação ou responsabilidade aqui previstos podem ser
cedidos por qualquer Parte sem o consentimento prévio por escrito da outra Parte e qualquer
tentativa de cessão sem o consentimento será nula e sem força e efeito; desde que (a) a Embraer
possa ceder todos e quaisquer de seus direitos de acordo com o presente Contratoà EAH e/ou a
qualquer outra Afiliada da Embraer, juntamente com a transferência simultânea (antes do
Fechamento da Embraer) de seus direitos de participação na Eve ao mesmo beneficiário; e (b) a
EAH (ou qualquer Beneficiário da Embraer (conforme definido no Acordo de Acionistas) que
tenha recebido ações da Zanite de acordo com e em conformidade com a Cláusula 8.4 do Acordo
de Acionistas) possa ceder, após o Fechamento do BCA, todos e quaisquer de seus direitos de
acordo com o presente Contrato a qualquer Beneficiário da Embraer (conforme definido no Acordo
de Acionistas), juntamente com a transferência simultânea de seus direitos de participação na
Zanite ao mesmo Beneficiário da Embraer, em cada caso, de acordo e em conformidade com a
Cláusula 8.4 do Acordo de Acionistas; desde, ainda, que (i) nenhuma cessão realizada pela
Embraer, pela EAH ou qualquer Beneficiário da Embraer (conforme definido no Acordo de
Acionistas), conforme aplicável, os isente de qualquer de seus Passivos previstos no presente
instrumento e (ii) como condição para qualquer cessão realizada pela Embraer ou pela EAH ou
qualquer Beneficiário da Embraer (conforme definido no Acordo de Acionistas), o cessionário
aplicável celebre um acordo de adesão ao presente Contrato, em forma e teor razoavelmente
aceitáveis para a Eve, de acordo com o qual o cessionário assumirá todos os direitos e obrigações
da parte cedente relacionada previstos no presente Contrato. A Embraer, a EAH ou qualquer
Beneficiário da Embraer (conforme definido no Acordo de Acionistas), conforme aplicável,
fornecerá uma notificação por escrito à Eve de sua transferência dos direitos de acordo com esta
Cláusula7.5 até, no máximo, 30 (trinta) dias posteriores à celebração pela cedente de um contrato
vinculante para a transferência dos direitos. A notificação declarará o nome e o endereço do
cessionário e identificará a quantidade das ações da Zanite transferidas (se aplicável) e o escopo
dos direitos que estiverem sendo transferidos de acordo com esta Cláusula7.5. Em relação a
qualquer transferência, os termos "Embraer" ou "EAH", conforme aplicável, conforme utilizado
no presente Contrato, quando apropriado para dar cumprimento à cessão dos direitos e obrigações
previstos no presente instrumento ao cessionário referir-se-ão ao cessionário. A Embraer, a EAH
e/ou qualquer cessionário, conforme aplicável, podem exercer os direitos de acordo com o presente
Contrato na prioridade, como entre si, conforme acordarem entre si, e a Eve observará qualquer
acordo do qual tenha conhecimento conforme previsto acima.
Cláusula 7.6 Aditamento. O presente Contrato não pode ser aditado ou modificado,
exceto por um instrumento por escrito assinado por, ou em nome de cada Parte que expressamente
fizer referência à Cláusula do presente Contrato a ser aditada ou por uma renúncia em
conformidade com a Cláusula7.7.
Cláusula 7.7 Renúncia. Qualquer Parte pode (a) prorrogar o prazo para o cumprimento
de qualquer das obrigações ou outros atos da outra Parte; (b) renunciar a quaisquer imprecisões
nas declarações e garantias da outra Parte contidas no presente Contrato ou em qualquer
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documento entregue pela outra Parte em conformidade com o presente Contrato; ou (c) renunciar
ao cumprimento de qualquer dos contratos da outra Parte ou condições para as obrigações contidas
no presente instrumento. Qualquer prorrogação ou renúncia somente serão válidas se previstas em
um instrumento por escrito assinado pelas Partes. Não obstante o precedente, nenhuma falha ou
atraso por uma Parte no exercício de qualquer direito aqui previsto configurará uma renúncia, nem
qualquer respectivo exercício parcial ou único impedirá qualquer outro exercício ou exercício
futuro de qualquer outro direito previsto no presente instrumento. Nenhuma renúncia a qualquer
termo ou condição do presente instrumento será considerada uma renúncia a qualquer violação
posterior ou renúncia posterior do mesmo termo ou disposição ou uma renúncia a qualquer outro
termo ou condição do presente Contrato.
Cláusula 7.8 Inexistência de Terceiros Beneficiários. O presente Contrato vigerá sobre e
reverter-se-á em benefício e será exequível somente pelas Partes e seus respectivos sucessores e
cessionários permitidos e nada, expresso ou implícito, contido no presente instrumento, destina-se
a, nem conferirá a qualquer outra Pessoa qualquer direito, benefício ou recurso de qualquer
natureza, inclusive quaisquer direitos de trabalho por qualquer período especificado de acordo com
ou em virtude do presente Contrato; desde que a Zanite, as outras Entidades Eve, as Entidades
Embraer e as Partes Indenizadas, conforme aplicável, sejam os terceiros beneficiários pretendidos
dos termos do presente Contrato aplicáveis a essas Pessoas.
Cláusula 7.9 Execução Específica. As Partes reconhecem e concordam que as Partes
seriam prejudicadas, em caráter irreparável, se qualquer uma das disposições do presente Contrato
não for cumprida em conformidade com seus termos específicos ou for de outra forma violada e
que esse descumprimento ou violação do presente Contrato por qualquer Parte não podem ser
adequadamente remunerados somente por indenizações monetárias e que as Partes não teriam
qualquer recurso adequado segundo a lei. Dessa forma, além de qualquer outro direito ou recurso
a que qualquer Parte possa ter direito, segundo a lei ou em equidade (incluindo indenizações
monetárias), essa Parte terá o direito de pleitear o cumprimento de qualquer disposição do presente
Contrato por um decreto de execução específica e pleitear uma medida cautelar, temporária,
preliminar e permanente para impedir violações ou violações anunciadas de qualquer uma das
disposições do presente Contrato, sem apresentar qualquer caução ou outro compromisso. As
Partes concordam que não contestarão a adequação da execução específica como um recurso.
Cláusula 7.10 Lei Aplicável. O presente Contrato e todas as reclamações ou possibilidades
jurídicas baseadas, decorrentes de ou relacionadas ao presente Contrato serão regidos e
interpretados em conformidade com as Leis do Estado de Delaware, sem fazer valer os princípios
ou regras de conflito de Leis na medida em que os princípios ou regras requeiram ou permitam a
aplicação das Leis de outra jurisdição.
Cláusula 7.11 Jurisdição; RENÚNCIA A JULGAMENTO POR JÚRI .
(a)
Quaisquer processos ou Ações baseados, decorrentes de ou relacionados ao
presente Contrato devem ser instaurados no Tribunal de Chancelaria do Estado de Delaware (ou,
na medida em que esse tribunal não tenha jurisdição do objeto, no Tribunal Superior do Estado de
Delaware), ou, se tiver ou puder adquirir jurisdição, no Tribunal Distrital do Distrito de Delaware
dos Estados Unidos e cada parte, em caráter irrevogável, (i) submete-se à jurisdição exclusiva de
cada referido tribunal em qualquer processo ou Ação, (ii) renuncia a qualquer objeção que possa
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ou venha a ter em relação à jurisdição pessoal, foro ou que possa agora ou de agora em diante ter
a jurisdição pessoal, local ou conveniência do foro, (iii) concorda que todas as reclamações
relacionadas ao processo ou Ação serão julgadas e determinas somente no referido tribunal, e (iv)
concorda em não instaurar qualquer processo ou Ação decorrente ou relacionada ao presente
Contrato em qualquer outro tribunal. Nada contido no presente instrumento será considerado para
afetar o direito de qualquer parte à citação de qualquer forma permitida por Lei ou instaurar
processo judicial ou de outra forma processar qualquer outra parte em qualquer outra jurisdição,
em cada caso, para fazer cumprir sentenças obtidas em qualquer Ação, processo ou procedimento
instaurado em conformidade com esta Cláusula7.11.
(b)
CADA PARTE RECONHECE E CONCORDA QUE QUALQUER
CONTROVÉRSIA QUE POSSA SURGIR DE ACORDO COM O PRESENTE CONTRATO
PODE ENVOLVER QUESTÕES COMPLICADAS E DIFÍCEIS E, PORTANTO, CADA
PARTE, PELO PRESENTE INSTRUMENTO, EM CARÁTER INCONDICIONAL,
IRREVOGÁVEL E VOLUNTÁRIO, RENUNCIA A QUALQUER DIREITO QUE POSSA TER
A UM JULGAMENTO POR JÚRI EM RELAÇÃO A QUALQUER AÇÃO, PROCESSO OU
PROCEDIMENTO, DIRETA OU INDIRETAMENTE, DECORRENTE OU RELACIONADO
AO PRESENTE CONTRATO OU AOS SERVIÇOS CONTEMPLADOS NO PRESENTE
INSTRUMENTO.
Cláusula 7.12 Rescisão. O presente Contrato pode ser rescindido a qualquer momento pelo
consentimento mútuo por escrito da Embraer e da Eve.
Cláusula 7.13 Vias. O presente Contrato pode ser celebrado em múltiplas vias, cada qual,
quando celebrada e entregue, será considerada um original, mas todas juntas constituirão um único
e mesmo instrumento. Qualquer Parte pode celebrar e entregar vias assinadas do presente Contrato
às outras partes por correio eletrônico ou outra transmissão eletrônica em formato de documento
portátil (.PDF).

[Página de assinatura a seguir]
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EM TESTEMUNHO DO QUÊ, as Partes celebraram o presente Contrato na primeira
data supracitada.
EMBRAER S.A.
Por:
Nome:
Cargo:
Por:
Nome:
Cargo:
EMBRAER
INC.

AIRCRAFT

Por:
Nome:
Cargo:
Por:
Nome:
Cargo:
EVE UAM, LLC
Por:
Nome:
Cargo:
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