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COMUNICADO AO MERCADO
Transcrevemos abaixo consulta enviada pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) à
Embraer S.A. (“Embraer” ou “Companhia”), por meio do Ofício 678/2018-SAE
(“Ofício”), de 12 de abril de 2018, às 10h07m, no âmbito do Convênio de Cooperação
firmado com a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”):
Em notícia veiculada pela agência Broadcast, em 12/04/2018,
sob o título “Fique de olho em BRF, Embraer, Eletrobras, JBS,
CSN, Tenda e Gafisa”, consta, entre outras informações, que:
1.
Ontem, a Boeing teria feito nova proposta de modelo de
negócio para a compra da fabricante de aviões brasileira, que
teria sido elaborada em conjunto pelas duas companhias;
2.
O documento foi encaminhado ao grupo de trabalho do
governo e a transação pode ser fechada na próxima semana.
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até as
9hs de 13/04/2018, com a sua confirmação ou não, bem como
outras informações consideradas importantes.
Como divulgado no Fato Relevante disponibilizado em 21 de dezembro de 2017 e em
comunicados posteriores, a Embraer e a Boeing Co. têm mantido entendimentos,
inclusive por meio do grupo de trabalho do qual o Governo Brasileiro participa, com
vistas a avaliar possibilidades para potencial combinação de negócios.
Conforme Comunicado ao Mercado divulgado em 2 de fevereiro de 2018, a Embraer e
a Boeing Co., em conjunto com o grupo de trabalho, ainda estão analisando
possibilidades de viabilização de uma combinação de seus negócios, que poderão
eventualmente incluir a criação de outras sociedades com participação conjunta na
área de aviação comercial, deixando por outro lado separadas as demais atividades
notadamente aquelas vinculadas à área de defesa e, possivelmente, também a área
de aviação executiva, que permaneceriam exclusivamente com a Embraer. Neste
contexto, têm sido elaborados materiais de apoio para discussão, sem cunho
vinculativo, que não foram submetidos ainda a qualquer aprovação formal das partes
ou do Governo Brasileiro.
A Embraer reitera que não há garantia de que a referida combinação de negócios
venha a se concretizar ou quando poderá ocorrer, nem tampouco que venha
finalmente a guardar semelhança com os termos acima referidos. Quando e se
definida a estrutura para combinação de negócios, sua eventual implementação estará
sujeita à aprovação não somente do Governo Brasileiro, mas também dos órgãos
reguladores nacionais e internacionais e dos órgãos societários das duas companhias.
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Reiteramos que a Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados na
medida em que o assunto em questão evolua.
São José dos Campos,12 de abril de 2018.
José Antonio de Almeida Filippo
Vice-Presidente Executivo Financeiro e Relações com Investidores
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