EMBRAER S.A.
FATO RELEVANTE
Embraer S.A. (“Companhia”) informa a seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data,
celebrou um memorando de entendimentos, de caráter preliminar e não vinculante, com The
Boeing Co. (“Boeing”), por meio do qual as partes estabeleceram as premissas básicas para uma
potencial combinação de certos negócios (“Memorando” e “Operação”, respectivamente), a
seguir detalhados. O Conselho de Administração da Companhia autorizou a celebração do
Memorando em reunião realizada nesta data.
A Operação compreenderá a criação de uma joint venture entre a Companhia e a Boeing, na
forma de uma companhia fechada brasileira (“Nova Sociedade”), a qual passará a desenvolver
os negócios de aviação comercial atualmente desenvolvidos pela Companhia, os quais serão
segregados para a Nova Sociedade. A Boeing irá adquirir, mediante pagamento à Companhia,
ações de emissão da Nova Sociedade, de forma que a Companhia e a Boeing passem a deter,
respectivamente, 20% e 80% do capital social total e votante da Nova Sociedade.
Os negócios referentes a defesa & segurança e a jatos executivos, dentre outros, não serão
segregados para a Nova Sociedade e permanecerão sendo desenvolvidos e realizados pela
Embraer.
O organograma simplificado a seguir demonstra a estrutura societária após a implementação da
Operação:

(Golden Share)

A Operação pretendida considera, ainda, os fatos e premissas indicadas abaixo.
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1.

Panorama Geral

Com a implementação da Operação, a Companhia permanecerá uma companhia aberta
brasileira, registrada na Categoria A, e com ações listadas no segmento especial do Novo
Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. A União permanecerá com os direitos decorrentes
da sua titularidade sobre a ação ordinária de classe especial de emissão da Companhia (golden
share), nos termos previstos no Estatuto Social da Companhia.
Ainda, de forma a possibilitar o mútuo crescimento e estabilidade dos negócios, as partes
envolvidas na Operação celebrarão contratos operacionais de longo prazo envolvendo, dentre
outros, prestação de serviços de engenharia, licenças recíprocas de propriedade intelectual,
acordo de pesquisa e desenvolvimento, acordo de compartilhamento de uso de determinados
estabelecimentos, acordo de preferência no fornecimento de determinados produtos e
componentes, e um acordo para maximizar potenciais oportunidades na cadeia de suprimentos.
A Operação implicará a transferência, pela Companhia para a Nova Sociedade, dos negócios de
aviação comercial atualmente desenvolvidos pela Companhia (ativos e passivos), bem como das
operações, serviços e a capacidade de engenharia correlatos. Por outro lado, a Companhia reterá
os negócios referentes a defesa & segurança e jatos executivos, bem como as operações,
serviços e a capacidade de engenharia correlatos.
As partes irão criar outra joint venture para a promoção e desenvolvimento de novos mercados e
aplicações para produtos e serviços de defesa, em especial o avião multimissão KC-390, a partir
de oportunidades identificadas em conjunto.
2.

Termos Financeiros

O valor atribuído pelas partes envolvidas na Operação para a Nova Sociedade considerando que
a Nova Sociedade será titular de 100% do negócio de aviação comercial é de US$4,75 bilhões,
sujeito a potenciais ajustes, sendo que a Embraer será titular de 20% do capital social da Nova
Sociedade e a Boeing será titular de 80%. Deste modo, a Operação contempla o pagamento à
Embraer, sujeito a tais ajustes, do valor de US$3,8 bilhões por essa parcela de 80% do capital da
Nova Sociedade. Esse valor será confirmado por diligência a ser conduzida pela Boeing e estará
sujeito a ajustes usuais para refletir variações de capital de giro e da dívida líquida da Nova
Sociedade. Ainda não é possível determinar o efeito líquido da Operação sobre a posição
financeira e os resultados da Companhia.
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3.

Governança da Nova Sociedade

A Nova Sociedade será uma companhia fechada com operações e sede no Brasil.
A Nova Sociedade será administrada por uma Diretoria e um Conselho de Administração,
ambos os órgãos compostos por profissionais com capacitação adequada para ocupar os seus
respectivos cargos, sendo assegurado o controle da Boeing na Nova Sociedade. A Companhia
terá direitos a governança e de veto em determinadas matérias, observados termos e condições a
serem estabelecidos nos documentos definitivos.
A Nova Sociedade terá uma política anti-diluição e uma política de dividendos, com o objetivo,
inclusive, de proteger o investimento da Companhia na Nova Sociedade.
Ainda, e com o objetivo de alinhar os interesses das partes na parceria decorrente da Operação,
como regra geral, a Companhia e a Boeing não poderão dispor de suas respectivas ações de
emissão da Nova Sociedade pelo prazo de 10 anos a contar do fechamento da Operação
(“Período de Lock-Up”).
Adicionalmente, os documentos definitivos deverão prever demais regras para a transferência de
ações, incluindo o direito de primeira oferta (right of first offer), o direito de venda conjunta
(tag-along) e o direito de obrigar a venda conjunta (drag-along), em termos usuais para
operações deste tipo, e respeitado o Período de Lock-Up. Em determinadas circunstâncias, a
Companhia terá o direito de vender sua participação na Nova Sociedade para a Boeing, como
usual em operações dessa natureza.
4.

Documentos Definitivos e Aprovações Necessárias

A partir da presente data, a Companhia e a Boeing iniciarão as tratativas a respeito dos
documentos definitivos da Operação, os quais deverão regular de forma vinculante, inclusive, a
estrutura e os termos financeiros da Operação em bases mutuamente satisfatórias. Caso as partes
cheguem a um consenso a respeito de tais documentos definitivos da Operação, a Embraer
consultará o Governo Brasileiro e as partes submeterão a Operação às aprovações necessárias à
sua implementação, incluindo, dentre outras, (i) aprovação pela União; (ii) aprovações pelos
órgãos societários competentes de ambas as partes envolvidas na Operação; e (iii) aprovação
das autoridades regulatórias competentes.
Dessa forma, não é possível, neste momento, garantir a efetiva assinatura dos contratos
definitivos e consumação da Operação.
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5.

Outras Informações Relevantes

Até a efetiva implementação da Operação, ambas as partes conduzirão seus respectivos
negócios completamente separadas e independentes uma da outra. Portanto, clientes,
fornecedores, colaboradores e demais terceiros não devem esperar qualquer alteração na
composição da administração, relações comerciais, fornecimento e oferta de produtos durante
este período, em decorrência da Operação.
Caso os documentos definitivos sejam celebrados e todas as autorizações necessárias pelas
autoridades governamentais tenham sido obtidas dentro dos prazos esperados, a Companhia
espera que a Operação seja concluída até o final de 2019.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre novas
informações relevantes a respeito da Operação.
São José dos Campos, 5 de julho de 2018.

Nelson Krahenbuhl Salgado
Vice-Presidente Executivo Financeiro e Relações com Investidores
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