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FATO RELEVANTE

Conforme divulgado anteriormente, a Embraer S.A. (“Companhia” ou “Embraer”) e The Boeing
Company (“Boeing”) celebraram, em 24 de janeiro de 2019, determinados contratos com relação
à parceria estratégica entre as duas companhias (“Operação”), tendo os acionistas da Embraer
aprovado a Operação em 26 de fevereiro de 2019. A Companhia vem, por meio deste fato
relevante, atualizar o mercado a respeito da estimativa de conclusão da Operação.

As partes continuam a trabalhar de forma diligente e cooperativa para consumar a Operação no
menor prazo possível. Nesse sentido, a Embraer implementará a segregação interna do negócio
de aviação comercial da Companhia a partir do final deste exercício social e atualmente estima
que a consumação da Operação ocorra no início de 2020.

As partes já obtiveram as autorizações aplicáveis das autoridades concorrenciais em algumas
jurisdições e a consumação da Operação continua sujeita (i) à aprovação por autoridades
concorrenciais em outras jurisdições aplicáveis; e (ii) à satisfação de outras condições usuais em
operações desta natureza. Até que tais aprovações sejam obtidas e as demais condições sejam
satisfeitas, não há garantias quanto à consumação da Operação ou ao prazo para sua conclusão.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre novas
informações relevantes a respeito da Operação.

São José dos Campos, 3 de outubro de 2019.

Nelson Krahenbuhl Salgado
Vice-Presidente Executivo Financeiro e Relações com Investidores
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MATERIAL FACT

As previously announced, Embraer S.A. (“Company” or “Embraer”) and The Boeing Company
(“Boeing”) entered into certain agreements on January 24, 2019 with respect to a strategic
partnership between the two companies (“Transaction”), and the shareholders of Embraer
approved the Transaction on February 26, 2019. The Company hereby updates the market with
respect to the estimated completion of the Transaction.

The parties continue to work diligently and cooperatively to consummate the Transaction as soon
as possible. In this regard, Embraer will implement the internal separation of the Company’s
commercial aviation business starting at the end of this fiscal year and currently expects that the
Transaction will be consummated early in 2020.

The parties have already obtained applicable antitrust clearance from antitrust authorities in
certain jurisdictions and the consummation of the Transaction remains subject to (i) the approval
by antitrust authorities in certain other applicable jurisdictions; and (ii) the satisfaction of other
customary conditions in similar transaction. Until such approvals are received and the other
conditions are satisfied, there can be no assurance as to the consummation of the transaction or
the timing thereof.

The Company will keep its shareholders and the market in general informed of any new relevant
information concerning the transaction.

São José dos Campos, October 3, 2019.

Nelson Krahenbuhl Salgado
Executive Vice President of Finance and Investor Relations

