Acionistas aprovam parceria entre Embraer e Boeing
SÃO PAULO e CHICAGO, 26 de fevereiro de 2019 – Acionistas da Embraer aprovaram hoje
a parceria estratégica proposta entre a Embraer e a Boeing, durante Assembleia Geral
Extraordinária realizada na sede da empresa no Brasil.
Na reunião especial, 96,8% de todos os votos válidos foram favoráveis à transação, com a
participação de aproximadamente 67% de todas as ações em circulação. Os acionistas aprovaram
a proposta que estabelecerá uma joint venture composta pelas operações de aeronaves comerciais
e serviços relacionados da Embraer. A Boeing deterá 80% da nova empresa e a Embraer os 20%
restantes.
A transação avalia 100% das operações de aeronaves comerciais da Embraer em US$ 5,26 bilhões
e contempla um valor de US$ 4,2 bilhões pela participação de 80% da Boeing na joint venture.
Os acionistas da Embraer também aprovaram a criação de uma joint venture para promover e
desenvolver novos mercados para o avião multimissão KC-390. Sob os termos da parceria
proposta, a Embraer deterá 51% das ações da joint venture e a Boeing, os 49% restantes.
“Essa importante parceria posicionará as duas empresas para oferecer uma proposta de valor mais
robusta a nossos clientes e investidores, além criar mais oportunidades para nossos empregados”,
disse Paulo Cesar de Souza e Silva, presidente e CEO da Embraer. “Nosso acordo criará benefícios
mútuos e aumentará a competitividade tanto da Embraer quanto da Boeing”.
“A aprovação dos acionistas da Embraer é um passo importante no processo de aproximar essas
duas grandes empresas aeroespaciais. Essa parceria global estratégica tem como base o longo
histórico de colaboração entre Boeing e Embraer, beneficia nossos clientes e acelera nosso
crescimento”, disse Dennis Muilenburg, presidente, chairman e CEO da Boeing.
Os negócios de defesa e jatos executivos e as operações de serviços da Embraer associados a esses
produtos permanecerão como uma empresa independente e de capital aberto. Uma série de acordos
com foco na cadeia de suprimentos, engenharia e instalações garantirá benefícios mútuos e maior
competitividade entre a Boeing, a joint venture e a Embraer.
“Nossos acionistas reconheceram os benefícios da parceria com a Boeing na aviação comercial e
na promoção do avião multimissão KC-390, assim como compreenderam as oportunidades que
existem nos negócios da aviação executiva e defesa”, disse Nelson Salgado, vice-presidente
executivo de Finanças e Relações com Investidores da Embraer.
“As equipes da Boeing e da Embraer compartilham a paixão pela inovação, o comprometimento
com a excelência e um orgulho profundo de seus produtos e pessoas – as duas joint ventures

fortalecerão estes atributos na medida em que, juntos, construímos um futuro promissor”, disse
Greg Smith, vice-presidente executivo Financeiro e vice-presidente de Estratégia e Desempenho
Empresarial da Boeing.
A Boeing e a Embraer anunciaram em dezembro de 2018 que haviam aprovado os termos das
duas joint ventures e o governo brasileiro aprovou a transação em janeiro de 2019. Em seguida, o
conselho de administração da Embraer ratificou seu apoio ao acordo e os documentos definitivos
foram assinados. A conclusão do negócio está sujeita a aprovações junto a autoridades
reguladoras e a outras condições pertinentes à conclusão de uma transação deste tipo, marcos que
a Boeing e a Embraer esperam alcançar até o final de 2019.
A Embraer continuará operando as áreas de aviação comercial e do programa KC-390 de forma
independente até a conclusão da transação.
Informações prospectivas estão sujeitas a risco e incerteza
Certas declarações neste comunicado podem ser “prospectivas” dentro do significado da Lei de
Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995, incluindo declarações relativas aos termos
propostos da operação, a capacidade das partes cumprirem as condições para celebração ou
consumação da operação e o respectivo prazo, bem como acerca dos benefícios e sinergias
decorrentes da operação, e qualquer outra declaração que não se refira diretamente a qualquer fato
histórico ou atual. As declarações prospectivas são baseadas em suposições atuais sobre eventos
futuros que podem não ser precisos. Estas declarações não são garantias e estão sujeitas a riscos,
incertezas e mudanças em circunstâncias difíceis de prever. Muitos fatores podem fazer com que
os resultados reais sejam concretamente diferentes das declarações prospectivas. Como resultado,
essas declarações são válidas somente a partir da data em que forem feitas e nenhuma das partes
assume a obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração prospectiva, exceto conforme
exigido por lei. Fatores específicos que podem fazer com que os resultados reais sejam
concretamente diferentes dessas declarações prospectivas incluem o efeito das condições
econômicas globais, a capacidade das partes de consumar tal transação e obter sinergias
antecipadas e outros fatores importantes divulgados anteriormente e periodicamente nos registros
da The Boeing Company e/ou da Embraer junto à Securities and Exchange Commission.
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