EMBRAER S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF: 07.689.002/0001-89
NIRE: 35300325761
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Mapas sintéticos das instruções de voto enviado pelo escriturador
Embraer S.A. (“Companhia”), conforme exigido pela Instrução CVM nº
481/09, divulga os mapas sintéticos das instruções de voto, via boletim de
voto a distância, enviado na presente data pelo escriturador, com a
consolidação das instruções de voto transmitidas pelos acionistas ao agente
de custódia, depositário central e ao escriturador, identificando as
orientações de voto para cada item constante dos boletins de voto à
distância referente às matérias submetidas à deliberação das Assembleias
Gerais Ordinária e Extraordinária (Doc. 1) a serem realizadas,
cumulativamente, em 26 de abril de 2021 (Doc. 2).
A Companhia destaca que, na data das assembleias, aplicará as regras
previstas em seu estatuto social no âmbito de assembleias,
particularmente, aquelas constantes nos artigos 14 e 15.

São José dos Campos, 22 de abril de 2021.

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

Doc. 1
Empresa
EMBRAER S.A.
Número do Processo
2869
Tipo de Assembleia
GERAL
Data Assembleia
26/04/2021
Data Início On-line
27/03/2021

Hora Assembleia
Data Fim On-line

10:00
20/04/2021

Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 26 de abril de 2021, às 10:00 horas

Deliberações AGO:
1 - Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
2 - Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, conforme proposta da administração e detalhado no Manual
para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, nos seguintes termos: ;(i) Absorção pelas Reservas de Lucros no valor de R$2.595.444.555,21, já
adicionado o prejuízo gerado pela realização de ações em tesouraria em razão do exercício de opção de compra de ações do programa de stock options da
Companhia no valor de R$392.851,98, sendo R$433.492.658,34 absorvido pela “Reserva Legal”, R$103.775.930,87 pela “Reserva de Subvenção para
Investimentos” e R$2.058.175.966,00 pela “Reserva para Investimentos e Capital de Giro”; (ii) Manutenção do montante excedente às Reservas de Lucros no
total
de
R$1.020.962.420,37
registrados
como
“Prejuízos
Acumulados”
no
Patrimônio
Líquido
da
Companhia.
3 - Deliberar sobre o número de membros a compor o Conselho de Administração, conforme proposta da administração e detalhado no Manual para as
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, nos seguintes termos: 11 (onze) membros efetivos, para mandato de 2 (dois) anos, até a Assembleia Geral
Ordinária de 2023.

4 - Indicação de todos os nomes que compõem a chapa (Os votos indicados neste campo serão desconsiderados caso o acionista detentor de ações com direito
a voto também preencha os campos presentes na eleição em separado de membro do conselho de administração e a eleição em separado de que tratam esses
campos ocorra).

5 - Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à
chapa escolhida?

6 - Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários
pelos membros da chapa que você escolheu? [Caso o acionista opte por “abster-se” e a eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo, seu voto deve ser
computado como abstenção na respectiva deliberação da assembleia.]
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8 - Indicação de todos os nomes que compõem a chapa
9 - 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?
10 - Fixar o limite global anual da remuneração dos administradores da Companhia, conforme proposta da administração e detalhado no Manual para as
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, no valor de R$ 65 milhões, para o período compreendido entre maio de 2021 e abril de 2022.
11 - Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, conforme proposta da administração, para o período de maio de 2021 a abril de 2022, da seguinte
forma: remuneração mensal Presidente do Conselho Fiscal no valor de R$ 15.000,00 e o valor individual de R$ 13.500,00 aos demais membros titulares do
Conselho Fiscal.
12 - Em caso de segunda convocação da Assembleia Geral Ordinária, as instruções de voto constantes neste Boletim podem ser consideradas também para a
realização em segunda convocação?
13 - Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do conselho de administração, nos termos do artigo 141 da Lei nº 6.404/1976.

Empresa
EMBRAER S.A.
Número do Processo
3220
Tipo de Assembleia
EXTRAORDINARIA
Data Assembleia
26/04/2021
Hora Assembleia
Data Início On-line
27/03/2021
Data Fim On-line

10:00
20/04/2021

Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 26 de abril de 2021, às 10:00 horas

Deliberações AGE:
1 - Aprovar a alteração do caput e Parágrafo Primeiro do Artigo 34 do Estatuto Social da Companhia, para modificar a denominação dos Comitê de Estratégia e
do Comitê de Pessoas e Governança.
2 - Aprovar a alteração do Artigo 33, XVI do Estatuto Social da Companhia, para incluir entre as competências do Conselho de Administração o aporte de
capital em sociedades controladas, direta ou indiretamente, sociedades coligadas, consórcios, joint ventures e/ou entidades de qualquer natureza.
3 - Aprovar a alteração do Artigo 41, IX do Estatuto Social da Companhia, para consignar que compete à Diretoria aprovar a participação direta ou indireta da
Companhia no capital de outras sociedades e alienação desta participação, em ambos os casos, desde que para empresas do mesmo grupo econômico da
Companhia.
4 - Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme detalhado no Manual e Proposta da Administração para as Assembleias Gerais
Ordinária e Extraordinária.

5 - Aprovar os termos e condições do protocolo e justificação da incorporação da SAVIS Tecnologia e Sistemas S.A. pela Companhia, celebrado pelos
administradores da Companhia e da SAVIS Tecnologia e Sistemas S.A., conforme proposta da administração e detalhado no Manual para as Assembleias
Gerais Ordinária e Extraordinária.
6 - Ratificar a contratação da empresa especializada Premiumbravo Auditores Independentes (CNPJ/ME 07.796.259/0001-30) para elaboração do laudo de
avaliação do patrimônio líquido da SAVIS Tecnologia e Sistemas S.A., para fins do disposto nos artigos 227 e 8º da Lei nº 6.404/76, conforme proposta da
administração e detalhado no Manual para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária.
7 - Aprovar o laudo de avaliação do patrimônio líquido da SAVIS Tecnologia e Sistemas S.A., conforme proposta da administração e detalhado no Manual para
as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária.
8 - Em caso de segunda convocação da Assembleia Geral Extraordinária, as instruções de voto constantes neste Boletim podem ser consideradas também para
a realização em segunda convocação?
9 - Aprovar a incorporação da SAVIS Tecnologia e Sistemas S.A.

Doc. 2

