Notice of Completion of the Public Offering*
ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS
“Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários”

A JBS S.A., Companhia Aberta de Capital Autorizado, inscrita no CNPJ sob o n° 02.916.265/0001-60, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
nº 2.391, 2º andar, conj. 22, sala 2, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, (“Companhia”), Código ISIN BRJBSSACNOR8, e o ZMF FUNDO
DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, fundo de investimento em participações, sob a forma de condomínio fechado, inscrito no CNPJ/MF sob o
n° 08.661.352/0001-08, administrado pela UBS PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (“Acionista Vendedor”), em conjunto com o
BANCO J.P. MORGAN S.A. (“Coordenador Líder”) e com o BANCO UBS PACTUAL S.A. (“UBS Pactual” e, em conjunto com o Coordenador Líder,
os “Coordenadores da Oferta”) comunicam o encerramento da distribuição pública primária e secundária (“Oferta Primária” e “Oferta
Secundária”, respectivamente, e, em conjunto “Oferta”) de 200.000.000 ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas
escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), ao preço de R$8,00 por Ação, realizada
no âmbito da Oferta, que compreendeu a distribuição de Ações no Brasil por meio de uma distribuição pública primária e secundária, em mercado
de balcão não-organizado, e, ainda, com esforços de venda no exterior, por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pelo
Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em conformidade com o disposto nas
isenções de registro previstas na Regra 144Ae no Regulamento S, ambas do Securities Act de 1933, dos Estados Unidos da América, editado
pela Securities and Exchange Commission.
A Oferta compreendeu a distribuição primária de 150.000.000 Ações de emissão da Companhia e a distribuição secundária de 50.000.000
Ações emitidas pela Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor. Adicionalmente, em 27 de abril de 2007, foi exercida pelo UBS Pactual
após consulta ao Coordenador Líder, parcialmente, a opção que lhe foi outorgada pelo Acionista Vendedor para a distribuição de um lote
suplementar de até 30.000.000 Ações (“Ações Suplementares”), destinada a atender ao excesso de demanda constatado no curso da Oferta.
Clique aqui para ver o arquivo na íntegra.
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