Eve e SkyWest anunciam parceria para desenvolver malha aérea
de operações regionais com pedido de 100 aeronaves eVTOL
Melbourne, Flórida, 21 de dezembro de 2021 - A Eve Air Mobility (Eve), uma empresa da
Embraer, e a SkyWest, Inc. (NASDAQ: SKYW) (SkyWest), anunciaram hoje um Memorando
de Entendimento e uma Carta de Intenções não vinculada para a compra pela SkyWest de 100
aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL). A parceria tem como foco o
desenvolvimento e implantação de uma malha aérea nos mercados central e do oeste dos
Estados Unidos.
A SkyWest, Inc. (SkyWest) e a Eve também se comprometeram a desenvolver um portfólio de
serviços para otimizar o desempenho do eVTOL nas principais e primeiras cidades que
adotarem as operações de Mobilidade Aérea Urbana. Para apoiar esse esforço, SkyWest e Eve
planejam ter uma equipe dedicada no design do veículo, nas especificações do vertiporto e no
roteiro de certificação para as operações do eVTOL.
A SkyWest é parceira da Embraer desde 1986, numa união entre a maior operadora aérea
regional do mundo e a líder mundial na fabricação de aeronaves regionais. A SkyWest, que
opera aviões comerciais da Embraer para grandes empresas aéreas nos Estados Unidos,
escolheu a Eve como parceira da Mobilidade Aérea Urbana (UAM) devido ao longo histórico
da empresa em certificação de aeronaves confiáveis por mais de 50 anos. Além da carta de
intenções para 100 aeronaves, as duas empresas concordaram em formar um grupo de trabalho
para avaliar, em conjunto, a utilização das soluções de gerenciamento de tráfego aéreo e
operação de frota de última geração da Eve, enquanto a indústria de Mobilidade Aérea Urbana
se prepara para crescer na próxima década.
“Estamos satisfeitos com a parceria com a Eve ao lançar este produto revolucionário à medida
que aumentamos nosso compromisso com a sustentabilidade”, disse Chip Childs, Presidente e
CEO da SkyWest. “Acreditamos que o eVTOL 100% elétrico da Eve contribuirá com os
benefícios da emissão zero de carbono, melhor qualidade de vida urbana e maior conectividade.
Por meio desta parceria, Eve, Embraer e SkyWest ajudarão a impulsionar a aviação sustentável.”
“A parceria da Eve com a SkyWest oferece o melhor a todos os passageiros que serão atendidos
por esta aliança. A união entre a experiência e conhecimento operacional da SkyWest e da Eve,
por meio de sua parceria com a Embraer, proporcionará uma robusta e madura operação para a
vasta presença da SkyWest nos EUA. Estamos muito entusiasmados em oferecer à SkyWest
uma experiência excelente, que servirá para aumentar a acessibilidade para todos”, conclui
André Stein, co-CEO da Eve.

Siga Eve e Embraer no Twitter: @Eveairmobility e @Embraer.
Informações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas
Este comunicado de imprensa contém "declarações prospectivas". Declarações prospectivas
representam as expectativas atuais ou previsões de eventos futuros. Declarações prospectivas
geralmente podem ser identificadas pelo uso de terminologia prospectiva, como "pode," "irá,"
"espera," "pretende," "estima," "antecipa," "acredita," "projeta," ou "continua", ou outras palavras
similares. Essas declarações são feitas de acordo com as disposições do “porto seguro” sob a Lei
de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995, refletem a visão atual da administração com
relação a eventos futuros e, portanto, estão sujeitas a riscos e incertezas significativas, tanto
conhecidas como desconhecidas. Sem limitar a generalidade do precedente, tais declarações
prospectivas incluem declarações prospectivas incluem declarações sobre a proposta de compra
da aeronave eVTOL da Eve pela SkyWest, as capacidades, desenvolvimento, certificação,
marketing e operações futuras da aeronave eVTOL da Eve, incluindo emissão zero de carbono,
qualidade urbana aprimorada de vida, maior conectividade e o futuro da aviação sustentável, bem
como a intenção de a SkyWest e a Eve de dedicarem uma equipe para trabalhar no sentido de
otimizar o desempenho do eVTOL em certos mercados, a capacidade de implantar a aeronave
eVTOL em todos os Estados Unidos e os benefícios previstos e aumentar a acessibilidade como
resultado da colaboração entre SkyWest e Eve. Os resultados reais podem variar materialmente
daqueles antecipados nas declarações prospectivas.
SkyWest e Eve se isentam de qualquer obrigação ou compromisso de fornecer quaisquer
atualizações ou revisões de qualquer declaração prospectiva para refletir qualquer mudança nas
expectativas ou qualquer mudança nos eventos, condições ou circunstâncias em que a declaração
prospectiva se baseia que ocorram após a data presente. Não se deve depositar confiança indevida
em nossas declarações prospectivas porque os assuntos que elas descrevem estão sujeitos a riscos
conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores imprevisíveis, muitos dos quais estão
além de nosso controle. Nossas declarações prospectivas são baseadas nas informações que temos
atualmente disponíveis e são válidas apenas na data deste documento. Os fatores específicos que
podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente dessas declarações prospectivas
incluem: a capacidade das partes de negociar e entrar em um acordo definitivo e realizar as
sinergias previstas, a capacidade de Eve de obter as certificações necessárias para fabricar e
vender seus aeronaves eVTOL, a pandemia global existente da Covid-19 e o surto de qualquer
outra doença ou ameaça semelhante à saúde pública que afete a demanda ou o comportamento de
viagens; os desafios de competir com sucesso em uma indústria altamente competitiva e em
rápida mudança; desenvolvimentos associados às flutuações da economia e da demanda por
viagens aéreas, inclusive relacionados à duração e impacto da pandemia de Covid-19, e reduções
relacionadas na demanda e gastos dos clientes; a estabilidade financeira dos principais parceiros
da SkyWest e qualquer impacto potencial de sua condição financeira nas operações da SkyWest;

flutuações nos horários dos voos, que são determinados pelos principais parceiros para os quais
a SkyWest conduz as operações de voo; variações nas condições de mercado e econômicas; e
outros fatores imprevistos. Fatores de risco, declarações cautelares e outras condições que podem
fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas atuais das partes estão
contidos nos arquivos da SkyWest e da Embraer junto à Comissão de Valores Mobiliários dos
Estados Unidos ("SEC"). Além disso, os riscos, incertezas e outros fatores estabelecidos acima
ou mencionados de outra forma nos relatórios que a SkyWest e a Embraer registram na Comissão
de Valores Mobiliários dos Estados Unidos podem ser ainda mais amplificados pelo impacto
global da pandemia de Covid-19.
Sobre a SkyWest, Inc.
A SkyWest, Inc. é a controladora da SkyWest Airlines e da SkyWest Leasing, empresa de leasing
de aeronaves. A SkyWest Airlines possui uma frota de mais de 450 aeronaves que conecta
passageiros a 230 destinos em toda a América do Norte. A SkyWest Airlines opera por meio de
parcerias com a United Airlines, Delta Air Lines, American Airlines e Alaska Airlines, tendo
transportado mais de 21 milhões de passageiros em 2020 e 43 milhões de passageiros em 2019.
Sobre a Eve Air Mobility
A Eve é uma nova empresa independente dedicada a acelerar o ecossistema da Mobilidade
Aérea Urbana (UAM, na sigla em inglês). Beneficiando-se de uma mentalidade de startup,
respaldada pela história de mais de 50 anos de expertise aeroespacial da Embraer, seu foco
singular adota uma abordagem ampla para a indústria de UAM, oferecendo um ecossistema
holístico. Sua aeronave elétrica avançada (EVA), aliada a uma rede global abrangente de
serviços e suporte, e uma solução única de gerenciamento de tráfego aéreo fazem da empresa
uma concorrente forte na indústria. A Eve é a primeira empresa a se formar na EmbraerX. Para
obter mais informações, visite www.eveairmobility.com.
Sobre a Embraer
Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação
Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta,
desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte
a clientes no pós-venda.
Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a
cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo,
transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal
exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais,
escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas,
África, Ásia e Europa.
Informações importantes e onde encontrá-las
Em conexão com a combinação de negócios entre Zanite Acquisition Corp (“Zanite”), Embraer,
Eve e Embraer Aircraft Holding, Inc. (“EAH”), a Zanite pretende protocolar na Comissão de
Valores Mobiliários dos Estados Unidos (ou Securities and Exchange Commission "SEC") uma
convocação preliminar de assembleia de acionistas (proxy statement) relativa à combinação de
negócios proposta. A Zanite enviará um proxy statement definitivo e outros documentos
pertinentes aos seus acionistas. Este press release não contém todas as informações que devem
ser consideradas em relação à combinação de negócios proposta e não tem como objetivo
fundamentar qualquer decisão de investimento ou qualquer outra decisão a respeito da
combinação de negócios proposta. Os acionistas da Zanite e outras pessoas interessadas são
aconselhados a ler, quando disponíveis, o proxy statement preliminar e as alterações na mesma
e o proxy statement definitivo e documentos incorporados por referência a ela protocolados
para assembleia especial de acionistas da Zanite a ser realizada para aprovar a combinação de
negócios proposta e outros assuntos, visto que esses materiais conterão informações
importantes sobre a Zanite, a Eve e a combinação de negócios proposta. Quando disponível, o
proxy statement definitivo e outros materiais pertinentes para a combinação de negócios
proposta serão enviados aos acionistas da Zanite, a partir de uma data de registro a ser
estabelecida para votação da combinação de negócios proposta. Os acionistas da Zanite também
poderão obter cópias do proxy statement preliminar e definitivo e de outros documentos
protocolados na SEC que serão incorporados por referência a eles, gratuitamente, uma vez
disponíveis, no site da SEC em www.sec. gov, ou direcionando uma solicitação à Zanite
Acquisition Corp. em 25101 Chagrin Boulevard Suite 350, Cleveland, Ohio 44122, aos
cuidados de Steven H. Rosen, ou ligando para (216) 292-0200.
Sem oferta ou solicitação
Este press release é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda ou a
solicitação de uma oferta de compra de quaisquer títulos, ou uma solicitação de qualquer voto
ou aprovação, nem deverá haver qualquer venda de títulos em qualquer jurisdição em que tal
oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação, de acordo com as leis
de valores mobiliários de qualquer jurisdição. Nenhuma oferta de valores mobiliários será feita,
exceto por meio de um prospecto que atenda aos requisitos da Seção 10 da Lei de Valores
Mobiliários, ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.

Participantes da Solicitação
A Zanite e seus conselheiros e executivos podem ser considerados participantes da solicitação
de votos dos acionistas da Zanite com relação à combinação de negócios proposta. Uma lista
dos nomes desses diretores e executivos e uma descrição de seus interesses na Zanite está
presente na Declaração de Registro da Zanite no Formulário S-1 / A e no Relatório Atual da
Zanite no Formulário 8-K, protocolado em 15 de setembro de 2021, cada um deles foi
protocolado junto à SEC e está disponível gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov, ou
direcionando uma solicitação à Zanite Acquisition Corp. em 25101 Chagrin Boulevard Suite
350, Cleveland, Ohio 44122, aos cuidados de Steven H. Rosen, ou ligando para (216) 2920200.
A Eve, a Embraer, a EAH e seus respectivos conselheiros e diretores também podem ser
considerados participantes na solicitação de votos dos acionistas da Zanite em relação à
combinação de negócios proposta. Uma lista dos nomes de tais conselheiros e executivos e
informações sobre seus interesses na combinação de negócios proposta serão incluídos no proxy
statement para a combinação de negócios proposta, quando disponível.
Informações adicionais sobre as pessoas que podem, de acordo com as regras da SEC, ser
consideradas participantes na solicitação dos acionistas da Zanite em conexão com a
combinação de negócios proposta, incluindo uma descrição de seus interesses diretos e
indiretos, por títulos de propriedade ou de outra forma, serão estabelecidas no proxy statement
da Zanite para a combinação de negócios proposta quando ela for protocolada na SEC.
Acionistas, possíveis investidores e outras pessoas interessadas devem ler o proxy statement
com atenção quando ela estiver disponível, antes de tomar qualquer decisão de voto ou
investimento. Quando disponíveis, esses documentos podem ser obtidos gratuitamente nas
fontes indicadas acima.
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