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NIRE: 353.003.257-67
FATO RELEVANTE
A Embraer S.A. (a “Companhia”), em atendimento ao disposto na Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto
de 2021, e conforme anúncio de fato relevante publicado em 10 de junho de 2021, comunica aos acionistas
e ao mercado em geral, que a Companhia, juntamente com duas de suas subsidiárias (a Eve UAM, LLC
(“Eve”) e a Embraer Aircraft Holding Inc. (“EAH”)), e a Zanite Acquisition Corp. (“Zanite”), uma companhia
de capital aberto constituída de acordo com as leis do Estado de Delaware, Estados Unidos, com propósito
específico para a aquisição de negócios (SPAC – special purpose acquisition company), celebraram, nesta
data, o Business Combination Agreement (o “BCA”). Nos termos do BCA, os negócios de mobilidade aérea
urbana da Companhia, que incluem o desenvolvimento e certificação de veículos elétricos de decolagem e
pouso vertical (“eVTOLs”), a criação de uma rede de manutenção e serviços para eVTOLs e a criação de
um sistema de controle de tráfego aéreo para eVTOLs (o “Negócio UAM”), serão combinados com a Zanite,
e as ações da sociedade resultante serão listadas em bolsa nos Estados Unidos (a “Combinação”).
No contexto da Combinação, a Companhia, a Eve e a EAH também celebraram um Contribution Agreement,
que rege a transferência de certos ativos e passivos relativos ao Negócio UAM para a Eve e a transferência
de units da Eve para a EAH em preparação para a Combinação.
A Combinação será concretizada por meio de uma permuta de units da Eve, que são detidas pela EAH, por
ações ordinárias da Zanite. Após consumada tal permuta, a Zanite deterá 100% das ações da Eve e a
Zanite mudará sua denominação para EVE Holding, Inc. (a “Nova Eve”). No contexto da Combinação, a
Companhia também celebrou contratos para fornecimento de produtos, matérias-primas e serviços para a
Eve, já vigentes, e que terão continuidade após a implementação da Combinação.
Com o fechamento da Combinação, a EAH passará a deter 237,5 milhões de ações ordinárias da Nova Eve,
representativas de aproximadamente 82% do total de ações ordinárias da Nova Eve no fechamento. A
EAH receberá 220 milhões de ações ordinárias em permuta por units da Eve e 17,5 milhões de ações contra

a contribuição pela EAH de US$175 milhões em dinheiro. As demais ações ordinárias serão detidas pelos
acionistas de mercado da Zanite, pelo patrocinador (sponsor) da Zanite e certos terceiros investidores que
celebrem contratos de subscrição para adquirir ações ordinárias da Zanite no fechamento da Combinação.
No contexto destes contratos de subscrição, a Embraer celebrou acordos com alguns investidores
estratégicos para proteger estes investidores com relação a variações de até US$30 milhões do valor de
seus compromissos de investimento, mediante a outorga de créditos para a compra de peças ou o
pagamento em caixa pela transferência de ações da Nova Eve para a Embraer.
A Nova Eve será listada na New York Stock Exchange e deverá publicar relatórios e informações financeiras
sobre suas atividades de acordo com a regulamentação da Securities and Exchange Commission dos
Estados Unidos da América (“SEC”).
A Combinação, que foi aprovada por unanimidade pelos Conselhos de Administração da Zanite e da
Companhia, deve ser concluída no segundo trimestre de 2022, sujeito à obtenção de aprovação por órgãos
reguladores, aprovação da operação pelos acionistas da Zanite e outras condições usuais.
Nos termos da regulamentação da SEC, a Zanite divulgará informações adicionais sobre a Combinação,
que

estarão

disponíveis

no

site

da

SEC

(www.sec.gov)

e

no

site

da

Zanite

(https://zaniteacquisition.com/znte-i/). Traduções livres dos principais contratos da Combinação constarão
do seguinte site: https://ri.embraer.com.br/. A Companhia não assume responsabilidade pelas informações
publicadas pela Zanite.
Em linha com sua estratégia de inovação e crescimento, a Companhia manterá seus acionistas e o mercado
em geral devidamente informados sobre novas informações relevantes a respeito da transação.
São José dos Campos, 21 de dezembro de 2021.
Antonio Carlos Garcia
Vice-Presidente Executivo Financeiro e de Relações com Investidores
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EMBRAER S.A.
Publicly Held Company
CNPJ/ME No. 07.689.002/0001-89
NIRE: 353.003.257-67
MATERIAL FACT
Embraer S.A. (the “Company”), pursuant to CVM’s Resolution No. 44, dated August 23rd, 2021, and in
connection with the material fact disclosed on June 10th, 2021, hereby informs its shareholders and the
market in general that the Company, along with two of its subsidiaries (EVE UAM, LLC (“Eve”) and Embraer
Aircraft Holding Inc. (“EAH”)), and Zanite Acquisition Corp. (“Zanite”), a publicly held special purpose
acquisition company incorporated under the laws of the State of Delaware in the United States, entered
into, on this date, a Business Combination Agreement (the “Business Combination Agreement”). Under the
Business Combination Agreement, the Company’s urban air mobility business, which includes the
development and certification of electric vertical take-off and landing vehicles (“eVTOLs”), the creation of
a maintenance and services network for eVTOLs and the creation of an air traffic management system for
eVTOLs (the “UAM Business”), will be combined with Zanite and the resulting entity will be publicly traded
in the United States (the “Combination”).
In connection with the Combination, the Company, Eve and EAH also entered into a Contribution
Agreement, which governs the transfer of certain assets and liabilities related to the UAM Business to Eve
and the transfer of Eve’s units to EAH in preparation for the Combination.
The Combination will be implemented through an exchange of Eve’s units, which are owned by EAH, for
shares of Zanite common stock. After the exchange is effected, Eve will become a wholly owned subsidiary
of Zanite and Zanite will change its corporate name to EVE Holding, Inc. (“New Eve”). In connection with
the Combination, the Company also entered into new agreements to provide products, inputs, and services
to Eve which will continue to be effective after the Combination is completed.
Upon closing of the Combination, EAH will own 237.5 million shares of New Eve’s common stock,
representing approximately 82% of the outstanding shares of New Eve as of the closing. EAH will receive
220 million shares in exchange for Eve’s units, and 17.5 million shares against a cash contribution of US$175
million. The remaining shares of common stock will be owned by the Zanite’s public shareholders, Zanite’s
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sponsor and certain third-party investors who enter into subscription agreements to purchase shares of
Zanite common stock at the closing of the Combination. In connection with such commitments, Embraer
has entered into arrangements with certain of such strategic investors to provide them with price
protections in the amount of up to their $30 million aggregate commitments in the form of credits for parts
and services or cash in exchange for the transfer of shares to Embraer.
New Eve will be listed on the New York Stock Exchange and will be required to disclose reports and financial
information relating to its activities pursuant to the regulations of the United States Securities and Exchange
Commission (the “SEC”).
The Combination, which has been unanimously approved by Zanite’s board of directors and the Company’s
board of directors, is expected to close in the second quarter of 2022, subject to approval by regulators,
approval of the transaction by Zanite’s shareholders and other customary conditions.
Pursuant to SEC regulations, Zanite will disclose additional information relating to the Combination, which
will

be

available

on

the

SEC’s

website

at

www.sec.gov

and

on

Zanite’s

website

at

(https://zaniteacquisition.com/znte-i/). Free translations of the main agreements relating to the
Combination will be available at the following website: https://ri.embraer.com.br/. The Company does not
assume any liability for the information disclosed by Zanite.
In keeping with its strategy of innovation and growth, the Company will keep its shareholders and the
market in general duly informed about new material information relating to the transaction.
São José dos Campos, December 21, 2021
Antonio Carlos Garcia
Finance and Investor Relations Executive Vice-President
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