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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
143/2020/CVM/SEP/GEA-1 (“Ofício”), em 29 de abril de 2020 às 9h58min:
“1. Reportamo-nos à notícia veiculada em 28.04.2020, no jornal O Estado de São Paulo,
seção Economia, sob o título: "Embraer aciona corte arbitral contra Boeing" em que
constam as seguintes afirmações:
O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que o governo pode negociar a venda da
Embraer para outra empresa, depois que a Boeing anunciou ter desistido da
compra da divisão de aviação comercial da brasileira.
Bolsonaro destacou que o governo federal tem a chamada golden share, que lhe dá
poder de veto em decisões estratégicas na empresa, mas que, na verdade, não
permite que o governo negocie uma venda. "Estamos avaliando, tenho a Golden
share, é minha, eu assino, tá? Se o negócio realmente for desfeito, talvez recomece
uma nova negociação com outra empresa", disse ao sair do Palácio da Alvorada.
Já o vice-presidente, Hamilton Mourão, afirmou que a China pode ser uma
alternativa para a Embraer.
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 a
rescisão do Acordo Global da parceria estratégica entre a Embraer e The Boeing Company
(Master Transaction Agreement) foi objeto de Fatos Relevantes disponibilizados no website
da CVM e Companhia nos dias 25 e 27 de abril de 2020.
Ademais, a Embraer informa que não cabe à Companhia manifestar-se sobre as
declarações do Excelentíssimo Senhor Presidente da República e do Excelentíssimo
Senhor Vice-Presidente da República.

A Embraer reitera seu compromisso de manter seus acionistas e o mercado informados.
São José dos Campos, 30 de abril de 2020.
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