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FATO RELEVANTE
A Embraer S.A. (“Companhia”), em cumprimento à Resolução CVM nº 44/2021, comunica aos seus
acionistas e ao mercado que a Companhia, por meio de sua subsidiária Embraer Portugal S.A.,
assinou, em 11 de janeiro de 2022, contrato vinculante referente à alienação da totalidade da
participação societária em suas subsidiárias integrais Embraer Portugal Estruturas Metálicas S.A.
(“EEM”) e Embraer Portugal Estruturas em Compósitos S.A. (“EEC”) para a Aernnova Aerospace,
SAU, sediada na Espanha (“Aernnova”), pelo preço de referência de US$ 172 milhões, sujeito a
ajustes usuais para esse tipo de transação na data de fechamento (“Transação”).
A EEM e a EEC são atualmente dedicadas ao fornecimento de determinados componentes
utilizados na fabricação de aeronaves pela Companhia e pela Embraer Executive Aircraft, LLC. A
Companhia informa que, após o fechamento da Transação, a Aernnova assumirá a operação das
plantas industriais da EEM e da EEC e assegurará o nível de produção de tais componentes para
o portfólio de aeronaves Embraer.
A Companhia espera que a Transação, que foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de
Administração da Companhia, seja concluída no primeiro trimestre de 2022, após o cumprimento
de determinadas condições precedentes.
A Transação insere-se no plano de otimização de ativos da Companhia, que visa maximizar o uso
de unidades e melhorar a rentabilidade. Em linha com sua estratégia de inovação e crescimento, a
Companhia reitera seu compromisso em manter os acionistas e o mercado devida e oportunamente
informados nos termos da legislação aplicável.

São José dos Campos, 12 de janeiro de 2022.

Antonio Carlos Garcia
Vice-Presidente Executivo Financeiro
e Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
Embraer S.A. (the “Company”), in compliance with CVM Resolution 44/2021, informs its
shareholders and the market that on January 11, 2022, the Company, through its subsidiary Embraer
Portugal S.A., entered into a binding contract for the sale of all of the shares of its wholly-owned
subsidiaries Embraer Portugal Estruturas Metálicas S.A. (“EEM”) and Embraer Portugal Estruturas
em Compósitos S.A. (“EEC”) to Aernnova Aerospace, SAU, headquartered in Spain (“Aernnova”),
for the reference price of US$ 172 million, subject to the usual adjustments for this type of transaction
on the closing date (the “Transaction”).
EEM and EEC are currently dedicated to supplying certain components used in the manufacture of
aircraft by the Company and by Embraer Executive Aircraft, LLC. The Company hereby informs that,
after the closing of the Transaction, Aernnova will undertake the operation of EEM’s and EEC’s
industrial plants and will ensure the level of production and supply of such components for Embraer
aircraft portfolio.
The Transaction, which has been unanimously approved by the Company’s board of directors, is
expected to close in the first quarter of 2022, following the fulfillment of certain conditions precedent.
The Transaction is an integral part of the Company’s assets optimization which aims at maximizing
facilities use and profitability improvement. In keeping with its strategy of innovation and growth, the
Company will maintain its shareholders and the market duly informed about new material information
relating to the transaction.

São José dos Campos, January 12, 2022.
Antonio Carlos Garcia
Executive Vice-President, Finance &
Investor Relations

