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FATO RELEVANTE

A Embraer S.A. (“Embraer” – EMBR3 e ERJ), em atendimento ao disposto na Instrução
CVM 358/02 e no âmbito da parceria estratégica entre a Embraer e The Boeing
Company (“Boeing” e a referida parceria, a “Operação”), informa a seus acionistas e ao
mercado que recebeu nesta data notificação enviada pela Boeing, comunicando a sua
decisão de rescindir o Acordo Global da Operação (Master Transaction Agreement)
(“MTA”), sob a alegação de que a Embraer supostamente não teria atendido
determinadas condições constantes do MTA.
A Embraer acredita firmemente que a Boeing rescindiu indevidamente o MTA, tendo
criado falsas alegações como pretexto para se furtar a sua obrigação de concluir a
Operação e pagar o preço de compra de US$ 4,2 bilhões à Embraer. A Embraer entende
que a Boeing adotou um padrão sistemático de atrasar e violar o MTA em razão da sua
intenção de não concluir a Operação, por força da sua própria situação financeira, das
questões envolvendo o 737 MAX e de seus problemas reputacionais.
A Embraer entende que cumpriu todas as suas obrigações contratuais previstas no MTA
e buscará todas as medidas cabíveis contra a Boeing como reparação dos danos
sofridos pela Embraer em razão da rescisão indevida e das violações do MTA pela
Boeing.
A Operação envolveu um longo, custoso e complexo processo, que contou com o apoio
das autoridades governamentais e da maioria substancial dos acionistas da Embraer,
todos entendendo que a Operação atenderia ao melhor interesse da Embraer, bem
como de seus colaboradores, fornecedores e clientes na aviação comercial.
A Embraer continua sendo uma empresa bem-sucedida, eficiente, diversificada e
verticalmente integrada, com um histórico de atender os seus clientes com produtos
altamente bem-sucedidos e serviços construídos sobre uma base sólida de recursos
industriais e de engenharia. A Embraer é uma empresa exportadora e desenvolvedora
de tecnologia, com presença global e negócios de defesa, aviação executiva e
comercial. Nossos colaboradores continuarão orgulhosamente oferecendo os produtos
e serviços de alta qualidade da Embraer com os quais os nossos clientes contam todos
os dias.
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A história de mais de 50 anos da Embraer é marcada por muitas vitórias, mas também
por alguns momentos difíceis. Todos eles foram superados. E é exatamente isso que a
Embraer fará novamente. A Embraer deve superar esses desafios com força e
determinação.
A Embraer manterá seus acionistas, o mercado em geral e todos os seus colaboradores,
fornecedores e clientes informados acerca de quaisquer desdobramentos relevantes.

São José dos Campos, 25 de abril de 2020.
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