EMBRAER S.A.
DELIBERAÇÕES
Comunicamos que o Conselho de Administração da Embraer S.A, em reunião
realizada nesta data, aprovou o seguinte:
a)

Distribuição de Juros sobre Capital próprio nas seguintes condições:
1. o pagamento de juros sobre o capital próprio referentes ao 4º trimestre de
2014 no valor de R$ 88.189.519,44 correspondendo a R$ 0,12 por ação.
Este pagamento está sujeito à retenção de 15% de imposto de renda na
fonte, respeitadas as exceções legais;
2. que os juros sobre o capital próprio pagos sejam imputados aos dividendos
obrigatórios a serem pagos pela Companhia em relação ao corrente
exercício social, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos
para todos os efeitos previstos na legislação societária;
3. que tenham direito aos juros sobre o capital próprio todas as ações da
Embraer em circulação na data base de 15/12/2014;
4. que o crédito correspondente seja feito nos registros contábeis da
Companhia em 31/12/2014, em nome dos acionistas com base na posição
acionária de 15/12/2014
5. que a data para início de pagamento seja o dia 9/01/2015, sem nenhuma
remuneração; e
6. que as ações negociadas na BM&FBOVESPA e na Bolsa de Nova York
passem a ser ex-direito aos juros sobre o capital próprio a partir do dia
16/12/2014, inclusive.

b) No uso de suas competências previstas no Artigo 33, inciso II e parágrafo 2º
do Estatuto Social, aprovar, com efetividade a partir de 1º. de janeiro de 2015:
(i) a indicação de Mauro Kern Junior, atual Vice-Presidente Executivo de
Engenharia e Tecnologia, para assumir o cargo de Vice-Presidente Executivo
de Operações; (ii) que até o final do mandato em curso, Artur Aparecido
Valério Coutinho atue como Vice-Presidente Executivo, sem designação
específica de função, dedicado a apoiar a transição para seu sucessor; e (iii) a
extinção do atual cargo de Vice-Presidente Executivo de Engenharia e
Tecnologia, cujas atividades passarão a ser desenvolvidas por um vicepresidente não estatutário.
São José dos Campos, 4 de dezembro de 2014.

José Antonio de Almeida Filippo
Vice-Presidente Executivo Financeiro
e Relações com Investidores

