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COMUNICADO AO MERCADO
Transcrevemos abaixo consulta enviada pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) à
Embraer S.A. (“Embraer” ou “Companhia”), por meio do Ofício 158/2018-SAE
(“Ofício”), de 6 de fevereiro de 2018, às 9h08m, no âmbito do Convênio de
Cooperação firmado com a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”):
“Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 06/02/2018, sob
o título “Boeing propõe ter 90% de empresa de aviação comercial da
Embraer”, consta, entre outras informações, que:
1.
O projeto que a Boeing apresentou ao governo na semana
passada revê que a gigante americana de aviação controlaria de 80% a
90% de uma nova empresa que receberia toda a área de aviação
comercial da Embraer, tanto de jatos regionais quanto executivos;
2.
Se a proposta vingar, a nova empresa passará por uma
avaliação e a Boeing proporá à Embraer a compra de 80% a 90% de
seu capital em dinheiro;
3. A Embraer não teria qualquer ingerência sobre a área de aviação
comercial. Teria direito apenas ao fluxo de dividendos correspondente a
10% a 20% dos resultados da nova empresa.
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até às 9hs
de 07/02/2018, com a sua confirmação ou não, bem como outras
informações consideradas importantes.”
Como divulgado no Fato Relevante disponibilizado em 21 de dezembro de 2017 e em
comunicados posteriores, a Embraer e a Boeing Co. têm mantido entendimentos,
inclusive por meio do grupo de trabalho, do qual o Governo Brasileiro participa, com
vistas a avaliar possibilidades para combinação de negócios.
Conforme Comunicado ao Mercado divulgado em 2 de fevereiro de 2017, as partes
envolvidas ainda estão analisando possibilidades de viabilização de uma combinação
de seus negócios, que poderão eventualmente incluir a criação de outras sociedades.
A Embraer reitera que não recebeu proposta da Boeing e que não há garantia de que
a referida combinação de negócios venha a se concretizar. Não há, especificamente,
nenhuma definição acerca da eventual participação da Boeing e da Embraer em
qualquer segmento das operações da Embraer, quer política ou econômica. Quando e
se definida a estrutura para combinação de negócios, sua eventual implementação
estará sujeita à aprovação não somente do Governo Brasileiro, mas também dos
órgãos reguladores nacionais e internacionais e dos órgãos societários das duas
companhias.

Reiteramos que a Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados na
medida em que o assunto em questão evolua.
São José dos Campos, 7 de fevereiro de 2018.
José Antonio de Almeida Filippo
Vice-Presidente Executivo Financeiro e Relações com Investidores

