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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 867/2019-SLS
(“Ofício”), de 24 de setembro de 2019, às 11h20m, no âmbito do Convênio de
Cooperação firmado com a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”):
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 24/09/2019, sob o
título “Apuração na UE pode empurrar acordo Boeing-Embraer para
2020”, constam, entre outras informações, que:
1. A conclusão do acordo comercial entre Boeing e Embraer ainda em
2019, conforme previsto inicialmente pelas fabricantes de aeronaves,
pode não concretizar;
2. A Comissão Europeia decidiu estender a investigação antitruste para
a chamada “Phase II”, que é mais criteriosa;
3. Como esse processo pode levar até cinco meses, não deve haver
tempo hábil para fechamento da transação neste ano.
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 25/09/2019,
com a sua confirmação ou não, bem como outras informações
consideradas importantes.
Embraer e Boeing estão engajadas em esforços para concluir a transação com a
maior brevidade possível. Conforme previamente divulgado, a operação está sujeita à
satisfação de condições usuais em operações desta natureza e às aprovações
regulatórias de diversas jurisdições, incluindo a aprovação concorrencial pela União
Europeia.
A análise pela Comissão Europeia dos aspectos concorrenciais da operação no
âmbito da “Fase I” terminará em 4 de outubro de 2019. Considerando a proximidade
do término da “Fase I”, a Comissão Europeia sinalizou que pretende iniciar uma
investigação aprofundada (Fase II). A decisão da Comissão Europeia de iniciar a Fase
II provavelmente se tornará pública, por meio de press release, em 4 de outubro de
2019.
Se e quando confirmada a “Fase II”, a Companhia avaliará os eventuais impactos no
cronograma em relação ao fechamento da operação, originalmente estimado, de
forma tentativa, para ocorrer até o final de 2019.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer novas
informações relevantes acerca do assunto em questão.
São José dos Campos, 25 de setembro de 2019.
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