A Embraer Overseas Ltd. Arquiva Declaração de Registro de
Prateleira (Shelf Registration Statement) Para Revenda de Suas
Notas Seniores de 5,696% vencíveis em 2023
São José dos Campos, Brasil, 24 de junho de 2014 – A Embraer S.A., (“Embraer”)
anunciou hoje que arquivou um Aditamento Nº 1 no Formulário F-3 de declaração de registro
de prateleira ao Formulário F-4 (“Declaração de Registro”) junto à Securities and Exchange
Commission (SEC) para registrar as Notas Seniores de 5,696% vencíveis em 2023 (“Notas de
2023”) anteriormente emitidas pela Embraer Overseas Limited (“Emissora”) e garantidas pela
Embraer para revenda pelos detentores das notas.
As Notas de 2023 foram emitidas a detentores em decorrência das ofertas de troca concluídas
em 16 de setembro de 2013 e 30 de setembro de 2013 pela Emissora e pela Embraer com base
na Regra 144A e no Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários de 1933. Naquela época,
de acordo com um contrato de direitos de registro, a Emissora e a Embraer concordaram em
registrar as Notas de 2023 antes de 27 de junho de 2014 (“Data Programada”), por meio de
uma oferta de troca ou, se determinassem que essa oferta de troca não poderia ser concluída
até a Data Programada, por meio de uma declaração de registro de prateleira.
Em 17 de abril de 2014, a Emissora e a Embraer deram início à oferta de troca mediante o
arquivamento na SEC de uma declaração de registro no Formulário F-4 e, antes que o
Formulário F-4 fosse declarado efetivo, determinaram que essa oferta de troca não estaria
concluída antes da data programada. Em consequência, a Emissora e a Embraer apresentaram
a Declaração de Registro convertendo a oferta de troca em declaração de registro de
prateleira. A Emissora e a Embraer antecipam que a Declaração de Registro deve ser
declarada vigente antes ou na Data Programada.
Para registrar as Notas de 2023 nos termos da Declaração de Registro, os detentores devem
ser adicionados à Declaração de Registro por meio de aditamento ou de suplemento ao
prospecto. Nos termos do acordo de direitos de registro, os detentores podem ser incluídos
apresentando um questionário de Declaração de Registro à Emissora, preenchido e assinado,
se e quando desejarem registrar suas Notas de 2023. Os detentores podem fazer o download
do questionário, que também foi disponibilizado em um Formulário 6-K arquivado em 24 de
junho de 2014, da escritura de emissão, modelo do primeiro aditamento de escritura de
emissão, incluindo o modelo das notas globais ou contrato dos direitos de registro no website
da Embraer em www.embraer.com.br.

Simultaneamente ou logo após a inclusão de detentores na Declaração de Registro, a
Emissora e a Embraer fornecerão todas as instruções necessárias e a documentação para o
agente fiduciário, o que permitirá que os respectivos detentores sejam proprietários
beneficiários das Notas 2023 sem restrições em antecipação a futuras vendas.
Os Senhores também poderão obter cópias do acordo de direitos de registro, da escritura de
emissão e do modelo do primeiro aditamento da escritura de emissão, incluindo o modelo de
notas globais (os documentos que regem as Notas de 2023) por meio dos arquivamentos da
Embraer junto à SEC. Se precisar de informações adicionais ou tiver alguma dúvida, por
favor entrem em contato com Luciano Rodrigues Fróes, Diretor de Relações com Investidores
pelo número + (55-12) 3927-4404.
A Emissora e a Embraer não receberão quaisquer valores decorrentes da revenda das Notas de
2023 que possa ser efetuada em conformidade com a Declaração de Registro.
Dado que a Declaração de Registro ainda não entrou em vigor, as Notas de 2023 não podem
ser vendidas, nem ofertas de compra podem ser aceitas, antes da entrada em vigor da
Declaração de Registro e antes que o detentor seja a ela adicionado. Este comunicado não
constitui uma oferta de venda ou de compra e não deverá haver qualquer venda das Notas de
2023 em qualquer Estado em que essa oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro
efetivo nos termos das leis de valores mobiliários de qualquer Estado.
Notas aos editores
A Embraer S.A. (NYSE: ERJ; BM FBOVESPA: EMBR3) é a maior fabricante mundial de
jatos comerciais de até 120 assentos e uma das maiores exportadoras do Brasil. A Embraer tem
sede em São José dos Campos, São Paulo, e conta com escritórios, operações industriais e
instalações de serviços ao cliente no Brasil, China, França, Portugal, Cingapura e EUA.
Fundada em 1969, a empresa projeta, desenvolve, fabrica e vende aeronaves e sistemas para a
aviação comercial, aviação executiva e para os segmentos de defesa e segurança. Também
fornece apoio pós-vendas e serviços a clientes em todo o mundo. Para obter mais informações,
acesse www.embraer.com.br.

