EMBRAER S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 07.689.002/0001-89
NIRE 35.300.325.761
AVISO AOS ACIONISTAS
A Embraer S.A. (“Companhia”) comunica aos Senhores Acionistas que, o Conselho de
Administração em reunião , realizada no dia 13 de setembro de 2018, foi aprovado:
• o pagamento de dividendos intermediários no valor de R$ 0,01 por ação ordinária e
aos American Depositary Shares (ADS), serão pagos o equivalente a R$ 0,04 por ADS;
• que tenham direito aos dividendos intermediários , os detentores de ações ordinárias
na data base de 24/09/2018, passando as ações ordinárias a ser negociadas na B3, exdireito aos dividendos a partir do dia 25/09/2018, inclusive; e o pagamento será efetuado
a partir do dia 11/10/2018, sem nenhuma correção ou remuneração;
• os detentores das ADSs terão direito aos dividendos na data base 27/09/2018,
passando as ADS a ser negociadas na Bolsa de Nova York ex-direito aos dividendos a
partir do dia 26/09/2018, inclusive; e o pagamento será efetuado a partir do dia
18/10/2018 sem nenhuma correção ou remuneração.Os referidos dividendos serão
imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2018, ad referendum
da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas de tal exercício social.
•
os referidos dividendos serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório do
exercício social de 2018, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as
contas de tal exercício social.

Contato para maiores esclarecimentos:
Diretoria de Relações com Investidores
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2170 – Posto Correio-294
São José dos Campos - SP - CEP: 12.227.901
Telefone: (12) 3927-3953
Emaill: investor.relations@embraer.com.br

Instruções quanto ao crédito dos proventos para os acionistas detentores de
ações ON:
Os detentores de ações ON terão seus créditos disponíveis na data de início do
pagamento, de acordo com a sua conta corrente e domicílio bancário fornecido ao Banco
Itaú Unibanco S/A.
Detentores de ações ON com Cadastro Desatualizado:
Aos detentores de ações ON cujo cadastro não contenha a inscrição do número do
CPF/CNPJ ou indicação do “Banco/Agência e Conta Corrente”, os dividendos e juros
sobre capital próprio serão creditados a partir do 3º dia útil contado da data da

solicitação, desde que os interessados providenciem a regularização de seu cadastro,
pessoalmente, em uma das agências do Banco Itaú Unibanco S/A, abaixo relacionadas,
que dispõe de atendimento exclusivo aos acionistas. Caso a atualização dos dados seja
providenciada em agência não mencionada ou através de correspondência à Gerência
de Escrituração – Rua Ururai, Tatuapé, 111 – Terreo – Bloco B - CEP 03084-010São Paulo –SP, o pagamento somente será liberado após efetivação dos devidos
registros nos arquivos eletrônicos do referido Banco.

Locais de atendimento aos detentores de ações ON:
Nas agências do ITAÚ UNIBANCO S/A abaixo indicadas e nas demais agências
autorizadas a prestarem serviços aos acionistas, no horário bancário:
Salvador
São Paulo
Rio de Janeiro
Belo Horizonte

Av. Estados Unidos, 50 – 2º andar - Comércio
Rua Boa Vista, 176 – 1º subsolo - Centro
Av. Almirante Barroso, 52 – 2º andar
Av. João Pinheiro, 195 –Subsolo - Centro

São José dos Campos, 13 de setembro de 2018.

Nelson Krahenbuhl Salgado
Vice-Presidente Executivo Financeiro e Relações com Investidores

EMBRAER S.A.
Publicly Held Company – Brazilian Register of Corporate Taxpayers (“CNPJ/MF”)
No. 07.689.002/0001-89
NIRE 35.300.325.761
NOTICE TO SHAREHOLDERS

Embraer S.A. (“Company”) hereby informs that the Board of Directors, approved the
following at a meeting held on September 13, 2018:
•
distribution of dividends in the amount of R$ 0,01 per share, equal to R$ 0,04 per
American Depositary Shares (ADSs).
•
record date for common shares negotiated in the São Paulo Stock Exchange (B3) is
September 24, 2018 and for the ADSs negotiated on New York Stock Exchange (NYSE)
is September 27, 2018;
•
the common shares will be negotiated in the São Paulo Stock Exchange (B3), and
New York Stock Exchange (NYSE) ex-dividends rights from September 25, 2018 and
September 26, 2018 respectively, inclusive;
the payment of the dividends in Brazil will begin on October 11, 2018, and the holders of
ADSs will be paid on October 18, 2018, both without any compensation.
said dividends will be allocated to the minimum mandatory dividend for the 2018 fiscal
year, ad referendum of the Annual General Shareholders' Meeting approving the
accounts for such fiscal year.

Contact for further clarifications:
Investor Relations Office
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2170 – Posto Correio-294
São José dos Campos - SP – Zip Code: 12.227.901
Phone: +55 (12) 3927-3953
E-mail: investor.relations@embraer.com.br
Instructions to the holders of common shares concerning the dividends’ credit:
The holders of common shares will have their dividends credited on the first date of
payment, in accordance with the shareholders’ bank account and bank details provided to
Banco Itaú Unibanco S.A.
Holders of common shares with outdated registration form:
To those shareholders whose register does not contain the number of the taxpayers’
registry (CPF/CNPJ) or indication of “Bank/Agency and Bank Account”, the dividends and
interests on equity will be credited as of the 3rd business day counted from the date of the
request, as long as the interested parties provide the regularization of their registration
form, in person, at any of Banco Itaú Unibanco S.A. branches, listed below, which provide
exclusive support to shareholders. In case the update of the registration form is
performed at any other branch not mentioned below, or through mail to Gerência de

Escrituração – Rua Ururai, Tatuapé, 111 – Terreo – Bloco B – Zip Code 03084-010São Paulo –SP, the payment will only be effected after due registrations in the electronic
files of the Bank abovementioned.

Support to holders of common shares sites:
At Itaú Unibanco S.A. branches indicated below and at any other branch authorized to
provide support to shareholders, during banking hours:
Salvador
São Paulo
Rio de Janeiro
Belo Horizonte

nd

Av. Estados Unidos, 50 – 2 floor - Comércio
Rua Boa Vista, 176 – 1st basement floor - Centro
Av. Almirante Barroso, 52 – 2nd floor
Av. João Pinheiro, 195 – Basement floor - Centro

São José dos Campos, September 13, 2018.
Nelson Krahenbuhl Salgado
CFO and Investor Relations Officer

