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FATO RELEVANTE

A Embraer S.A. (“Embraer” – EMBR3 e ERJ), em atendimento ao disposto na Instrução
CVM 358/02 e no âmbito da parceria estratégica entre a Embraer e The Boeing
Company (“Boeing” e a referida parceria, a “Operação”), informa a seus acionistas e ao
mercado que recebeu nesta data notificação enviada pela Boeing, comunicando a sua
decisão de rescindir o Acordo Global da Operação (Master Transaction Agreement)
(“MTA”), sob a alegação de que a Embraer supostamente não teria atendido
determinadas condições constantes do MTA.
A Embraer acredita firmemente que a Boeing rescindiu indevidamente o MTA, tendo
criado falsas alegações como pretexto para se furtar a sua obrigação de concluir a
Operação e pagar o preço de compra de US$ 4,2 bilhões à Embraer. A Embraer entende
que a Boeing adotou um padrão sistemático de atrasar e violar o MTA em razão da sua
intenção de não concluir a Operação, por força da sua própria situação financeira, das
questões envolvendo o 737 MAX e de seus problemas reputacionais.
A Embraer entende que cumpriu todas as suas obrigações contratuais previstas no MTA
e buscará todas as medidas cabíveis contra a Boeing como reparação dos danos
sofridos pela Embraer em razão da rescisão indevida e das violações do MTA pela
Boeing.
A Operação envolveu um longo, custoso e complexo processo, que contou com o apoio
das autoridades governamentais e da maioria substancial dos acionistas da Embraer,
todos entendendo que a Operação atenderia ao melhor interesse da Embraer, bem
como de seus colaboradores, fornecedores e clientes na aviação comercial.
A Embraer continua sendo uma empresa bem-sucedida, eficiente, diversificada e
verticalmente integrada, com um histórico de atender os seus clientes com produtos
altamente bem-sucedidos e serviços construídos sobre uma base sólida de recursos
industriais e de engenharia. A Embraer é uma empresa exportadora e desenvolvedora
de tecnologia, com presença global e negócios de defesa, aviação executiva e
comercial. Nossos colaboradores continuarão orgulhosamente oferecendo os produtos
e serviços de alta qualidade da Embraer com os quais os nossos clientes contam todos
os dias.
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A história de mais de 50 anos da Embraer é marcada por muitas vitórias, mas também
por alguns momentos difíceis. Todos eles foram superados. E é exatamente isso que a
Embraer fará novamente. A Embraer deve superar esses desafios com força e
determinação.
A Embraer manterá seus acionistas, o mercado em geral e todos os seus colaboradores,
fornecedores e clientes informados acerca de quaisquer desdobramentos relevantes.

São José dos Campos, 25 de abril de 2020.

Antonio Carlos Garcia
Vice-Presidente Executivo Financeiro e Relações com Investidores

EMBRAER S.A.
PUBLICLY-HELD COMPANY
CNPJ/ME: 07.689.002/0001-89
NIRE: 35.300.325.761
MATERIAL FACT

Embraer S.A. ("Embraer" – EMBR3 and ERJ), in compliance with the provisions of the
CVM Instruction 358/02 and in connection with the strategic partnership between
Embraer and The Boeing Company ("Boeing" and such partnership, the "Transaction"),
informs its shareholders and the market that Embraer received today a notice sent by
Boeing communicating its decision to terminate the Master Transaction Agreement
("MTA"), based on Boeing’s assertion that supposedly certain closing conditions in the
MTA have not been satisfied by Embraer.
Embraer strongly believes that Boeing has wrongfully terminated the MTA, that it has
manufactured false claims as a pretext to seek to avoid its commitments to close the
transaction and pay Embraer the US$ 4.2 billion purchase price. Embraer believes
Boeing has engaged in a systematic pattern of delay and repeated violations of the MTA,
because of its unwillingness to complete the transaction in light of its own financial
condition and 737 MAX and other business and reputational problems.
Embraer believes it is in full compliance with its obligations under the MTA and will
pursue all remedies against Boeing for the damages incurred by Embraer as a result of
Boeing's wrongful termination and violation of the MTA.
The Transaction involved a long, costly and complex process, which was supported by
government authorities and the substantial majority of Embraer's shareholders, all
understanding that the Transaction would be in the best interest of Embraer, its
employees, suppliers and customers in commercial aviation.
Embraer remains today a successful, efficient, diversified and vertically integrated
company, with a history of serving customers with highly successful products and
services built on a strong foundation of engineering and industrial capabilities. Embraer
is an exporter and technology developer, with global presence and defense, executive
and commercial businesses. Our employees will proudly continue to provide for our
clients the high quality products and services they depend on from Embraer every day.
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Embraer’s history of over 50 years is lined with many victories but also some difficult
moments. All of them were overcome. And that’s exactly what Embraer is going to do
again. Embraer shall overcome these challenges with strength and determination.
Embraer will keep its shareholders, the market in general, and all employees, suppliers
and clients informed about any relevant updates.

São José dos Campos, April 25, 2020.

Antonio Carlos Garcia
Executive Vice President of Finance and Investor Relations

