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COMUNICADO AO MERCADO
S.A. Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor anuncia os resultados
de sua solicitação de consentimento
JBS S.A. (JBSS3) (“JBS”) comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que
sua subsidiária integral S.A. Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor (“Vigor”)
anunciou hoje que os resultados da sua solicitação de consentimento relativa às
Notas no valor principal agregado de US$ 100,0 milhões, com juros de 9,25% e
com vencimento em 2017 (“Notas”) foram conduzidos de acordo com a
Solicitação de Consentimento, de 1 de setembro de 2010 (“Solicitação de
Consentimento”), que expirou às 17:00 (cidade de Nova Iorque) de sexta-feira,
24 de setembro de 2010 (“Vencimento”).
No Vencimento, a Vigor recebeu consentimentos de detentores representando
aproximadamente 87,6% do valor principal agregado das Notas. Portanto, a
Vigor recebeu os consentimentos requeridos para celebrar o Indenture
Suplementar contendo todos os termos das Alterações Propostas conforme
descrito na Solicitação de Consentimento. A Vigor espera pagar todos os fees
relacionados à Solicitação de Consentimento em 5 dias úteis a partir do
Vencimento.
Santander Investment Securities Inc. foi o Agente de Solicitação (Solicitation
Agent). D.F. King & Co foi o Agente de Informação (Information Agent) da
Solicitação de Consentimento.
ESTE COMUNICADO AO MERCADO NÃO CONSTITUI UMA OFERTA DE
VENDA OU UMA SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE QUALQUER TÍTULO.
NENHUMA
RECOMENDAÇÃO
É
FEITA
EM
RELAÇÃO
AO
CONSENTIMENTO DOS DETENTORES PARA AS ALTERAÇÕES
PROPOSTAS.
São Paulo, 24 de setembro de 2010.

Jeremiah O’Callaghan
Diretor de Relações com Investidores
Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações
têm como base crenças e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia
atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções,
crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e
Diretores da Companhia.

As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações
sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas,
seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê",
"pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes.
As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos,
incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias
que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir
de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro.
Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da nossa capacidade de
controle ou previsão.

