EMBRAER S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF: 07.689.002/0001-89
NIRE: 35300325761
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Mapas sintéticos consolidados dos votos a distância
A Embraer S.A. (“Companhia”), conforme exigido pela Instrução CVM nº
481/09, divulga os mapas sintéticos (anexos) consolidados dos votos, via
boletim de voto a distância, enviados pelos acionistas para o agente de
custódia, depositário central, escriturador e diretamente para a Companhia,
identificando as orientações de voto para cada item constante dos boletins
de voto à distância referente às matérias submetidas à deliberação das
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas,
cumulativamente, em 29 de abril de 2020.
A Companhia destaca que, na data da assembleia, aplicará as regras
previstas em seu estatuto social no âmbito de assembleias,
particularmente, aquelas constantes nos artigos 14 e 15.

São José dos Campos, 28 de abril de 2020.

EMBRAER S.A.
Antonio Carlos Garcia
Vice-Presidente Executivo Financeiro e Relações com Investidores

Mapa sintético consolidado dos votos a distância
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 29 de abril de 2020
MAPA SINTÉTICO
ORDEM DO DIA
Tomar as c ontas dos administradores, examinar, disc utir e votar as demonstraç ões financ eiras
1
referentes ao exerc íc io soc ial enc errado em 31 de dezembro de 2019.

ON
VOTO
APROVAR

181.345.966

REJEITAR

-

ABSTER-SE
Deliberar sobre a destinaç ão do resultado do exerc íc io enc errado em 31 de dezembro de 2019,
nos seguintes termos: absorç ão, pela Reserva para Investimentos e Capital de Giro prevista no
artigo 50 do Estatuto Soc ial da Embraer, do saldo de prejuízo, apurado do exerc íc io
(R$1.316.797.395,00) sendo deduzido de tal valor, ainda, o resultado gerado pela realizaç ão
de aç ões em tesouraria em razão do exerc íc io de opç ão de c ompra de aç ões do programa de
2 stoc k options da Companhia no valor de R$3.002.015,00, bem c omo o montante de
R$8.103.424,00 referente a subvenç ões para investimentos utilizadas em 2019, rec lassific ado
para a c onta de “Reserva de Subvenç ão para Investimentos”, e, ainda, adic ionado o resultado
gerado pelos ajustes referentes à mudanç a de prátic a c ontábil no valor de R$5.023.000,00,
totalizando um valor de R$1.322.879.834,00 a ser absorvido pela Reserva para Investimentos
e Capital de Giro.

3 Indic aç ão de todos os nomes que c ompõem a c hapa do Conselho Fisc al.

Caso um dos c andidatos que c ompõem a c hapa deixe de integrá-la para ac omodar a eleiç ão
4 em separado de que trata os arts. 161, § 4º, e 240 da Lei nº 6.404, de 1976, os votos
c orrespondentes às suas aç ões podem c ontinuar sendo c onferidos à c hapa esc olhida?
Fixar o limite global anual da remuneraç ão dos administradores da Companhia, c onforme
proposta da administraç ão e detalhado no Manual para as Assembleias Gerais Ordinária e
5
Extraordinária, no valor de R$ 69 milhões, para o período c ompreendido entre maio de 2020 e
abril de 2021.
Fixar a remuneraç ão dos membros do Conselho Fisc al, c onforme proposta da administraç ão,
para o período de maio de 2020 a abril de 2021, da seguinte forma:(i) remuneraç ão mensal ao
6
Presidente do Conselho Fisc al no valor de R$ 15.000,00(ii) remuneraç ão mensal individual aos
demais membros titulares do Conselho Fisc al no valor de R$ 13.250,00.

POSIÇÃO

43.059.276

APROVAR

224.405.242

REJEITAR

-

ABSTER-SE

-

APROVAR

224.405.242

REJEITAR

-

ABSTER-SE

-

SIM

3.853.052

NÃO

180.789.701

ABSTER-SE

39.762.489

APROVAR

184.438.923

REJEITAR

-

ABSTER-SE
APROVAR
REJEITAR
ABSTER-SE

39.966.319
223.420.842
984.400

Mapa sintético consolidado dos votos a distância
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 29 de abril de 2020
MAPA SINTÉTICO
ORDEM DO DIA

Deliberar sobre a reforma do Estatuto Soc ial da Companhia, para modific ar a c omposiç ão
do Comitê de Estratégia, do Comitê de Pessoas e Governanç a e de demais c omitês de
assessoramento do Conselho de Administraç ão da Companhia que venham a ser c riados
de modo a permitir que tais c onselhos possam ser formados por, no mínimo, 3 e, no
1
máximo, 5 membros, devendo a maioria de seus membros ser membros independentes do
Conselho de Administraç ão, podendo os demais membros serem membros externos, c omo
definido no Estatuto Soc ial da Companhia, c onforme detalhado no Manual e na Proposta
da Administraç ão para as Assembleias.

ON
VOTO

APROVAR

98.809.431

REJEITAR

124.973.188

ABSTER-SE

Deliberar sobre a reforma do Estatuto Soc ial da Companhia, para inc luir regra sobre a
2 possibilidade de a Companhia firmar c ontrato/polític a de indenidade, c onforme detalhado
no Manual e na Proposta da Administraç ão para as Assembleias.

Consolidar o Estatuto Soc ial da Companhia de forma a refletir as alteraç ões ac ima
indic adas.

-

APROVAR

92.062.172

REJEITAR

130.111.334

ABSTER-SE

3

POSIÇÃO

1.609.113

APROVAR

98.809.431

REJEITAR

124.973.188

ABSTER-SE

-

