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COMUNICADO AO MERCADO

Transcrevemos abaixo o questionamento enviado pela Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) à Embraer S.A. (“Companhia” ou “Embraer”), por meio do Ofício n.º
183/2020/CVM/SEP/GEA-1 (“Ofício”), em 01 de junho de 2020, às 10h58min:

“1. Reportamo-nos à notícia veiculada nesta data no jornal Folha de São Paulo,
seção Mercado, sob o título: "Embraer deve obter R$ 3,3 bilhões de bancos
privados e BNDES em junho para atender demanda de jatos", em que constam
as seguintes afirmações:
A Embraer deve obter em junho um financiamento junto ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a bancos privados no valor de
US$ 600 milhões (R$ 3,3 bilhões) para atender a sua demanda de jatos
executivos e comerciais para os próximos meses, disseram fontes do governo
em condição de sigilo.
As fontes disseram que as negociações estão aceleradas e estimam que o
crédito seja liberado nas próximas semanas. Fazem parte do conjunto de bancos
que vão oferecer o crédito o BNDES, Bradesco, Santander, Itaú, Citibank,
Morgan Stanley e Natixis.
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.”
Em atenção ao questionamento do Ofício acima transcrito, a Companhia esclarece que,
conforme já divulgado anteriormente, está estudando estruturas de financiamento junto
a bancos privados e públicos como parte do processo de gestão diligente do seu
endividamento e caixa com o objetivo de reforçar a posição de liquidez da Companhia.
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A Embraer, o BNDES e alguns bancos privados, no Brasil e no exterior, estão discutindo
algumas propostas de financiamento, principalmente uma voltada para financiamento
ao capital de giro para exportações (BNDES Pré-Embarque), provendo capital de giro,
reforço de capital e possibilitando a melhoria do perfil de endividamento.
02 de junho de 2020
Antonio Carlos Garcia
Vice-Presidente Executivo Financeiro e de Relações com Investidores
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