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FATO RELEVANTE
Dando continuidade ao Fato Relevante divulgado em 24 de janeiro de 2019, por
intermédio do qual a Embraer S.A. (“Companhia” ou “Embraer”) divulgou a celebração
de determinados contratos com relação à parceria estratégica entre a Companhia e The
Boeing Company (“Boeing”) (“Operação”), bem como ao Fato Relevante divulgado em
3 de outubro de 2019, a Companhia informa a seus acionistas e ao mercado que, na
presente data, foi implementada a segregação interna do negócio de aviação comercial
da Companhia, por meio da contribuição, pela Embraer, ao capital social da Yaborã
Indústria Aeronáutica S.A., do acervo líquido composto por ativos, passivos, bens,
direitos e obrigações referentes à unidade de negócio de aviação comercial da Embraer.
A consumação da Operação continua sujeita (i) à aprovação pela Comissão Europeia e
pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE; 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, continuando a Embraer e a Boeing a envidar
seus melhores esforços para que o fechamento da Operação ocorra no menor prazo
possível.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados acerca de quaisquer
desdobramentos relevantes.
São José dos Campos, 1º de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Garcia
Vice-Presidente Executivo Financeiro e Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
In the context of the Material Fact disclosed on January 24, 2019, whereby Embraer S.A.
(“Company” or “Embraer”) informed the execution of certain agreements with respect to
the strategic partnership between the Company and The Boeing Company (“Boeing”)
(“Transaction”), as well as of the Material Fact disclosed on October 3, 2019, the
Company informs its shareholders and the market that, on the date hereof, the internal
carve-out of the Company's commercial aviation business was implemented by means
of the contribution by Embraer, to the capital stock of Yaborã Indústria Aeronáutica S.A.,
of the net assets comprising assets, liabilities, properties, rights and obligations related
to Embraer's commercial aviation business unit.
The consummation of the Transaction remains subject to (i) the approval by the
European Commission and the Brazilian Antitrust Agency (Conselho Administrativo de
Defesa Econômica – CADE); and (ii) the satisfaction of other customary conditions in
similar transactions. Until such approvals are obtained and the other conditions are
satisfied, there can be no assurance as to the consummation of the Transaction or the
timing thereof. Embraer and Boeing will continue to endeavor their best efforts to close
the Transaction as soon as possible.
The Company will keep its shareholders and the market informed of any new relevant
information concerning the Transaction.
São José dos Campos, January 1, 2020.
Antonio Carlos Garcia
Executive Vice President of Finance and Investor Relations

