EMBRAER S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF: 07.689.002/0001-89
NIRE: 35300325761
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Mapa sintético consolidado dos votos a distância
A Embraer S.A. (“Companhia”), conforme exigido pela Instrução CVM nº
481/09, divulga o mapa sintético consolidado dos votos, via boletim de
voto a distância, enviados pelos acionistas para o agente de custódia,
depositário central, escriturador e diretamente para a Companhia,
identificando as orientações de voto para cada item constante dos boletins
de voto à distância referente às matérias submetidas à deliberação da
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 22 de abril de 2019 (Doc.
1).
A Companhia destaca que, na data da assembleia, aplicará as regras
previstas em seu estatuto social no âmbito de assembleias,
particularmente, aquelas constantes nos artigos 14 e 15.

São José dos Campos, 21 de abril de 2019.

EMBRAER S.A.
Nelson Krahenbuhl Salgado
Vice-Presidente Executivo Financeiro e Relações com Investidores
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ORDEM DO DIA

ON
VOTO
APROVAR

1

Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018

REJEITAR
ABSTER-SE

2

2 - Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31
de dezembro de 2018, conforme proposta da administração e detalhado no
Manual para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, nos seguintes
termos: absorção, pela Reserva para Investimentos e Capital de Giro prevista
no artigo 50 do Estatuto Social da Embraer, do saldo de prejuízo, apurado do
exercício (R$ 669.025.428,00) sendo deduzido de tal valor, ainda, o resultado
gerado pela realização de ações em tesouraria em razão do exercício de
opção de compra de ações do programa de stock options da Companhia no
valor de R$ 13.070.232,55, bem como o montante de R$ 449.824,00 referente
a subvenções para investimentos utilizadas em 2018, reclassificado para a
conta de “Reserva de Subvenção para Investimentos”, e, ainda, adicionado o
resultado gerado pelos ajustes de exercícios anteriores referentes à
mudança de prática contábil no valor de R$ 2.443.979,00, totalizando um valor
de R$ 680.101.505,55, a ser absorvido pela Reserva para Investimentos e
Capital de Giro.
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0
43,269,561

138,051,374

REJEITAR
0

ABSTER-SE
133,000

Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do
conselho de administração, nos termos do Art.141 da Lei nº 6.404, de 1976.

Indicação de todos os nomes que compõem a chapa do conselho de
administração

Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la,
os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à
chapa escolhida?

20,655,030

ABSTER-SE

117,529,344

APROVAR

137,742,574

REJEITAR

308,800

ABSTER-SE

133,000

SIM

3,085,000

NÃO

133,615,958

ABSTER-SE

Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos
correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais
igualitários pelos membros da chapa que você escolheu? [Caso o acionista
opte por “abster-se” e a eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo, seu
voto deve ser computado como abstenção na respectiva deliberação da
assembleia.]

0

NÃO

SIM
NÃO
ABSTER-SE

1,483,416
108,359,440
0
29,824,934

Alexandre Gonçalves Silva (Presidente)

13,544,930

Sergio Heraldo de Salles Pinto (Vice Presidente)

13,544,930

Israel Vainboim

13,544,930

Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da João Cox Neto
% (porcentagem) dos votos a ser atribuída
Marcio de Souza

13,544,930
13,544,930

Maria Letícia de Freitas Costa

13,544,930

Pedro Wongtschowski

13,544,930

Raul Calfat

13,544,930
APROVAR

8

94,914,813

APROVAR

SIM
3

POSIÇÃO

Indicação de todos os nomes que compõem a chapa do conselho fiscal

REJEITAR
ABSTER-SE

138,051,374
0
133,000
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9

10

11

12

ORDEM DO DIA
Caso um dos candidatos que compõem a chapa deixe de integrá-la para
acomodar a eleição em separado de que trata os arts. 161, § 4º, e 240 da Lei nº
6.404, de 1976, os votos correspondentes às suas ações podem continuar
sendo conferidos à chapa escolhida?
Fixar o limite global anual da remuneração dos administradores da
Companhia, conforme proposta da administração e detalhado no Manual
para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, no valor de R$ 74
milhões, para o período compreendido entre maio de 2019 e abril de 2020.
Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, conforme proposta da
administração, para o período de maio de 2019 a abril de 2020, da seguinte
forma:(i) remuneração mensal ao Presidente do Conselho Fiscal no valor de
R$ 15.000,00;(ii) remuneração mensal individual aos demais membros
titulares do Conselho Fiscal no valor de R$ 13.250,00.
Em caso de segunda convocação da Assembleia Geral Ordinária, as instruções
de voto constantes neste Boletim podem ser consideradas também para a
realização em segunda convocação?

ON
VOTO

POSIÇÃO

SIM

0

NÃO

134,421,876

ABSTER-SE

133,000

APROVAR

137,743,344

REJEITAR

0

ABSTER-SE
APROVAR
REJEITAR
ABSTER-SE

441,030
138,051,374
0
133,000

SIM

101,027,153

NÃO

37,024,221

ABSTER-SE

133,000

