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Edital de Convocação

Convidamos os senhores acionistas da Embraer S.A. (“Companhia” ou
“Embraer”) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária
(“Assembleia”), a ser realizada no dia 26 de fevereiro de 2019, às 10 horas,
na sede social da Companhia, na cidade de São José dos Campos, Estado de
São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.170, para deliberar sobre a
aprovação da parceria estratégica entre a Embraer e The Boeing Company
(“Boeing”), na forma da Proposta da Administração (“Operação”).
A Operação compreende:
(i) a segregação e transferência, pela Embraer, de ativos, passivos, bens,
direitos e obrigações referentes à unidade de negócio de aviação comercial
para uma companhia fechada brasileira, a qual passará a desenvolver os
negócios e serviços de aviação comercial, atualmente desenvolvidos pela
Embraer (“Nova Sociedade Aviação Comercial”);
(ii) a aquisição e subscrição, por uma subsidiária da Boeing no Brasil (“Boeing
Brasil”), de ações representativas de 80% do capital social da Nova Sociedade
Aviação Comercial, de forma que a Embraer e a Boeing Brasil passem a ser
titulares, respectivamente, de 20% e 80% do capital social total e votante da
Nova Sociedade Aviação Comercial e celebrem acordo de acionistas;
(iii) a celebração, pela Embraer, Boeing e/ou pela Nova Sociedade Aviação
Comercial, conforme o caso, de contratos operacionais que regularão, dentre
outros aspectos, a prestação de serviços gerais e de engenharia, o
licenciamento de propriedade intelectual, pesquisa e desenvolvimento, uso e
acesso de determinados estabelecimentos, fornecimento de determinados
produtos e componentes, e ainda um acordo para maximizar potenciais
oportunidades de redução de custos na cadeia de suprimentos da Embraer;
(iv) a formação, como parte da Operação, em adição à Nova Sociedade
Aviação Comercial, de outra joint venture, entre Embraer ou uma subsidiária da
Embraer e Boeing ou uma subsidiária da Boeing, para a promoção e
desenvolvimento de novos mercados e aplicações para o avião multimissão

KC-390, a partir de oportunidades identificadas em conjunto, e
desenvolvimento, fabricação e vendas do KC-390, na qual a Embraer ou sua
subsidiária terá 51% e a Boeing ou sua subsidiária terá 49% do capital social
(“Nova Sociedade KC-390”); e
(v) a celebração, pela Embraer, Boeing e/ou pela Nova Sociedade KC-390,
conforme o caso, de certos contratos operacionais para a Nova Sociedade KC390, incluindo contratos de fornecimento, de licenciamento de propriedade
intelectual, de serviços de engenharia e outros serviços de suporte e apoio.
Em conformidade com o parágrafo 6º do artigo 124 e com o parágrafo 3º do
artigo 135 da Lei n.º 6.404/76, os documentos objeto das deliberações da
Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia
e nos websites da Companhia (ri.embraer.com.br), da Comissão de Valores
Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(www.b3.com.br) na rede mundial de computadores.

Instruções Gerais:
a)

Para participar na Assembleia presencialmente ou por meio de
procurador, solicitamos que V.Sa. apresentem à Companhia, com no
mínimo 48 horas de antecedência à data da Assembleia, os seguintes
documentos: (i) instrumento de mandato com poderes especiais para
representação na Assembleia, no caso de procurador; (ii) para os
acionistas que tenham suas ações depositadas na custódia fungível de
ações, extrato fornecido pela instituição custodiante confirmando suas
respectivas posições acionárias; e (iii) prova da qualidade de Acionista
Brasileiro ou Acionista Estrangeiro, na forma prevista no artigo 20 do
Estatuto Social da Companhia. Para fins de verificação do limite de votos
que poderão ser exercidos na Assembleia, V.Sa. deverá informar à
Companhia, também, com a antecedência mínima de 48 horas da
realização da Assembleia, se pertence a Grupo de Acionistas (conforme
tal termo é definido no Estatuto Social da Companhia).

b)

Os documentos mencionados no item “a” acima deverão ser entregues na
sede da Companhia, aos cuidados do Departamento de Relações com
Investidores, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2170, portaria F46 (ramal
3953) – São José dos Campos, Estado de São Paulo.

c)

Para participar na Assembleia por meio de boletim de voto à distância, os
acionistas devem enviar boletim de voto à distância diretamente à
Companhia ou por meio de terceiros, conforme as orientações constantes
do Manual para a Assembleia divulgado nesta mesma data e disponível
nos websites acima indicados.
São José dos Campos, 24 de janeiro de 2019.
Alexandre Gonçalves Silva
Presidente do Conselho de Administração

