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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 nº
Ofício nº 181/2020/CVM/SEP/GEA-1 (“Ofício”), em 29 de maio de 2020 às 15h05min:
“1. Reportamo-nos à notícia veiculada nesta data, no site Infomoney, sob o
título: "Ação da Embraer chega a saltar mais de 15% após notícia de que
empresas de Rússia e China teriam interesse na companhia", em que constam
as seguintes afirmações:
A ação da Embraer (EMBR3) passou a registrar fortes ganhos, de mais
de 15%, entrando e saindo de leilões sucessivos, após a notícia da
Reuters de que a fabricante de aeronaves está atraindo interesse da
chinesa Comac e da russa Irkut.
[...]
A chinesa COMAC sinalizou interesse em cooperação com a unidade
comercial da terceira maior fabricante de jatos do mundo, disseram
duas pessoas ouvidas pela agência. A Irkut, da Rússia, também
estudou o caso, disseram outras duas fontes, apesar de a empresa
negar interesse na Embraer.
De acordo com a agência, a Índia, outra potência aeroespacial em
ascensão focada principalmente na defesa, mas com um enorme
mercado civil, também sinalizou interesse ao estudar o assunto.
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.”
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Em atenção ao questionamento do Ofício acima transcrito, a Companhia esclarece
que regularmente avalia potenciais parcerias e oportunidades de negócios, sem que
existam, nesse momento, quaisquer tratativas com as empresas mencionadas acima.

A Companhia reitera seu compromisso de manter seus acionistas e o mercado
informados sobre quaisquer temas considerados relevantes.

01 de junho de 2020
Antonio Carlos Garcia
Vice-Presidente Executivo Financeiro e de Relações com Investidores
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