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A JBS S.A. (“JBS”), em atendimento ao disposto na Instrução CVM 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que concluiu,
em 03.10.2007, através da sua subsidiária Swift-Armour S.A. Argentina, a aquisição do frigorífico Col Car S.A., localizado na cidade de Colonia
Caroya, província de Córdoba, Argentina. A unidade de Colonia Caroya possui instalações e equipamentos modernos e tem capacidade de abate
e desossa de 700 cabeças por dia, com produção destinada ao mercado interno e à exportação.
Para o mercado Argentino, a unidade produz carne in natura, resfriada e congelada, comercializada através da marca Col Car e distribuída para
todo o país através de frota própria. Em 2006, as vendas no mercado doméstico totalizaram 81,4 milhões de pesos. No mesmo período, as
exportações totalizaram aproximadamente 11,4 milhões de dólares, tendo como principais destinos a Alemanha, Inglaterra, Itália e Holanda. A
unidade encontra-se habilitada para exportação aos principais mercados do bloco do Atlântico, tais como a União Européia, Rússia, Chile, Argélia
e Egito, dentre outros, e conta com 325 toneladas anuais da cota Hilton. Os produtos exportados incluem carne in natura, resfriada e congelada,
bem como miúdos congelados.
O valor da aquisição é de 20,250,000 dólares e a conclusão da transação está sujeita à aprovação das autoridades governamentais argentinas.
A aquisição da planta de Colonia Caroya é parte da estratégia da JBS de internacionalização e consolidação do setor mundial de carne bovina e
representa a continuidade do seu processo de expansão no Mercosul. Com esta aquisição, a Companhia passa a operar um total de seis
unidades na Argentina, com uma capacidade total de abate de 6.700 cabeças de gado por dia naquele país.
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