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FATO RELEVANTE
A Embraer S.A. (“Companhia”) em cumprimento à Instrução CVM nº 358, de 3 de
janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que o
Conselho de Administração, em reunião realizada em 10 de março de 2016,
autorizou:
1.

A aquisição de ações de sua própria emissão nas seguintes condições:
(i)

o objetivo da aquisição de ações é lastrear as outorgas do Programa
para Outorga de Opções de Compra de Ações para Executivos da
Companhia;

(ii)

a quantidade total a ser adquirida é de até 3.000.000 de ações da
Companhia, equivalente a cerca de 0,4% do total em circulação
(atualmente 737.439.054 ações);

(iii)

o prazo máximo para a realização da operação é de 365 dias a partir
de 10 de março de 2016;

(iv)

a aquisição das ações será feita no pregão da BM&FBOVESPA S.A.
- Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, estabelecendo, ainda,
que as quantidades adquiridas em cada pregão não superem 30% do
volume médio diário negociado; e

(v)

a instituição intermediária para a operação de aquisição de ações
será a Itaú Corretora de Valores S.A. – Av. Brigadeiro Faria Lima,
3400, 10º andar, CEP 04538-132 São Paulo –SP;

2. A alienação privada de até 3.601.920 ações ordinárias de emissão da
Companhia que se encontram em tesouraria para serem utilizadas por ocasião do
exercício de opções no âmbito do Programa para Outorga de Opções de Compra
de Ações da Companhia, observado o que segue: (i) o prazo máximo para a
realização das operações é de 365 dias, a contar de 14 de março de 2016 ou seja,
até 13 de março de 2017; e (ii) atualmente há 737.439.054 ações em circulação
no mercado.
São José dos Campos, 10 de março de 2016.
José Antonio de Almeida Filippo
Vice-Presidente Executivo Financeiro
e Relações com Investidoes

