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Transcrevemos abaixo consulta enviada pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) à
Embraer S.A. (“Embraer” ou “Companhia”), por meio do Ofício 27/2019-SAE (“Ofício”),
de 11 de janeiro de 2019, às 9h46m, no âmbito do Convênio de Cooperação firmado
com a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”):
“Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em
11/01/2019, sob o título “Bolsonaro aprova compra da Embraer
pela Boeing”, consta, entre outras informações, que o caixa
inicial da Embraer no negócio será de, aproximadamente, US$ 1
bilhão, e serão recebidos os dividendos relativos a 20% da
participação da Embraer na empresa criada a partir do acordo
entre as duas companhias.
Solicitamos esclarecimento sobre o item assinalado, até às 9hs
de 14/01/2019, com a sua confirmação ou não, bem como outras
informações consideradas importantes.”
Conforme informado em fato relevante divulgado em 17 de dezembro de 2018, em
continuidade às negociações objeto de fatos relevantes anteriores, foi aprovada a
parceria estratégica entre a Embraer e The Boeing Co. (“Operação”).
Neste contexto, conforme divulgado no fato relevante acima mencionado, a Embraer
espera que o resultado da Operação, líquido de todos os custos de separação e de
impostos seja de aproximadamente US$ 3 bilhões.
A Companhia espera que desses US$ 3 bilhões uma parcela fique retida no caixa da
Embraer e outra parcela seja distribuída aos acionistas, na forma de dividendos. O
valor de cada parcela ainda não está definido.
Ressalta-se que qualquer alocação do resultado líquido da Operação (i.e. caixa da
Companhia e distribuição de dividendos) trata-se de mera expectativa, que pode ou
não se verificar em função de diversos fatores, incluindo outros resultados da
Companhia no exercício social em questão.
Reiteramos que a Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados na
medida em que o assunto em questão evolua.
São José dos Campos,14 de janeiro de 2019.
Nelson Krahenbuhl Salgado
Diretor de Relações com os Investidores

