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COMPANHIA ABERTA
CNPJ/ME: 07.689.002/0001-89
NIRE: 35.300.325.761
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 (anexo) 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
26 de abril de 2022.
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, 25 de abril de 2022.

EMBRAER S.A.
Antonio Carlos Garcia
Vice-Presidente Executivo Financeiro e Relações com Investidores

Mapa sintético consolidado dos votos a distância
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 26 de abril de 2022
(data base 22 de abril de 2022)

Deliberações
1. Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2021.
2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme
proposta da administração e detalhado no Manual para a Assembleia Geral Ordinária, nos seguintes termos:
Absorção do prejuízo do exercício de R$274.819.250,28, como também do prejuízo gerado pelo ajuste de
exercício anterior registrado no valor de R$ 127.188.371,99, totalizando o valor de R$402.007.622,57, a ser
registrado como “Prejuízos Acumulados” no Patrimônio Líquido da Companhia
5. Fixar o limite global anual da remuneração dos administradores da Companhia, conforme proposta da
administração e detalhado no Manual para a Assembleia Geral Ordinária, no valor de R$ 72 milhões, para o
período compreendido entre maio de 2022 e abril de 2023.
6. Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, conforme proposta da administração, para o período de
maio de 2022 a abril de 2023, da seguinte forma: remuneração mensal Presidente do Conselho Fiscal no valor de
R$ 16.666,67 e o valor individual de R$ 15.000,00 aos demais membros titulares do Conselho Fiscal
8. 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?
7. Eleger Conselho Fiscal
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