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COMUNICADO AO MERCADO
Transcrevemos abaixo o questionamento enviado pela Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”), por meio do Ofício nº 8/2018/CVM/SEP/GEA-1, de 10 de janeiro
de 2018 às 9h50m:
1. Reportamo-nos à notícia veiculada nesta data no jornal O Estado de São
Paulo, seção Economia & Negócios, sob o título “Coluna do Broadcast:
Embraer contrata bancos para negociar com Boeing”, em que constam
as seguintes afirmações:
A fabricante de aeronaves Embraer contratou os Bancos de
Investimento Citi e Goldman Sachs, deixando players locais de
lado, para assessorá-la em suas conversas com a americana
Boeing.
2. A respeito, solicitamos manifestação da companhia com relação à
veracidade da notícia, e, caso afirmativo, explique os motivos pelos quais
entendeu não se tratar de fato relevante, bem como comente outras
informações consideradas importantes sobre o tema.
3. Lembramos ainda da obrigação disposta no parágrafo único do art. 4º da
Instrução CVM nº 358/02, de inquirir os administradores e acionistas
controladores da Companhia, bem como todas as demais pessoas com
acesso a atos ou fatos relevantes, com o objetivo de averiguar se estes
teriam conhecimento de informações que deveriam ser divulgadas ao
mercado.
Em atenção ao Ofício nº 08/2018/CVM/SEP/GEA-1, acima transcrito, esclarecemos
que, no âmbito das tratativas já divulgadas em Fato Relevante disponibilizado no
website da CVM e da B3 às 16h42m do dia 21.12.2017, a Companhia vem
consultando assessores financeiros e legais, entre aqueles que usualmente utiliza em
suas operações.
No entendimento da Companhia, a eventual utilização de assessores na análise do
tema já divulgado por intermédio do Fato Relevante não constitui informação material
nova.
Reiteramos que a Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados na
medida em que o assunto em questão evolua.
São José dos Campos, 11 de janeiro de 2018.
José Antonio de Almeida Filippo
Vice-Presidente Executivo Financeiro e Relações com Investidores

