EMBRAER S.A.
DELIBERAÇÕES

Comunicamos que o Conselho de Administração da Embraer S.A, em reunião
extraordinária virtual realizada nesta data, aprovou as seguintes deliberações:
Ordem do dia:
1. Em razão da manifestação favorável da União, nos termos do Art. 9º do
Estatuto Social, (i) ratificação da aprovação da parceria estratégica entre a
Embraer e a The Boeing Company, empresa global de origem norteamericana, também atuante na produção de aeronaves (“Boeing” e
“Operação”); e (ii) autorização para a celebração, pela Diretoria Executiva,
dos seguintes documentos: (a) Master Transaction Agreement, o qual
contém os termos e condições para implementação da parceria estratégica
no âmbito da aviação comercial (“MTA”), (b) Contribution Agreement, o
qual contém os termos e condições para criação de joint venture para
promoção e desenvolvimento de novos mercados e aplicações para o
avião multimissão KC-390 (“Contribution Agreement”), e (c) todos os
contratos mencionados no MTA e no Contribution Agreement, incluindo o
Shareholders Agreement, o Limited Liability Company Agreement e os
contratos operacionais que regulam, dentre outros aspectos, a prestação
de serviços gerais e de engenharia, o licenciamento de propriedade
intelectual, pesquisa e desenvolvimento, uso e acesso de determinados
estabelecimentos, fornecimento de determinados produtos e componentes,
e ainda um acordo para maximizar potenciais oportunidades na cadeia de
suprimentos, bem como demais acordos e documentos necessários ou
convenientes para implementação da Operação (“Contratos Adicionais”); e
2. Autorização, uma vez que os acionistas da Embraer aprovem a Operação,
para que a Diretoria pratique qualquer ato necessário à implementação da
Operação, incluindo a transferência pela Embraer para a nova sociedade
de acervo líquido composto pelos ativos, passivos, bens, direitos e
obrigações referentes à unidade de negócio de aviação comercial
(“Transferência do Acervo”).
Deliberações:
1. Em razão da manifestação favorável da União, nos termos do Art. 9º do
Estatuto Social, o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade,
(i) ratificar a deliberação acerca da aprovação da parceria estratégica entre
a Embraer e a Boeing, a qual o Conselho de Administração entende ser no
melhor interesse da Companhia, tudo na forma e nos termos aprovados
pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 17 de dezembro

de 2018; e (ii) autorizar a celebração pela Diretoria Executiva do MTA, do
Contribution Agreement e dos Contratos Adicionais; e
2. O Conselho autorizou, por unanimidade, que, uma vez aprovada a
Operação pelos acionistas da Embraer, a Diretoria pratique qualquer ato
necessário à implementação da Operação, incluindo a Transferência do
Acervo.
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