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COMUNICADO AO MERCADO
JBS comunica conclusão da aquisição dos ativos da Rockdale Beef
JBS S.A. (JBSS3) comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que, em
complemento ao fato relevante de 19 de março de 2010, concluiu, através de sua
subsidiária integral, Swift Austrália, a aquisição dos ativos da Rockdale Beef,
após a aprovação pelas autoridades competentes, incluindo órgão anti-trust da
Austrália. A JBS pagou AUD 40,5 milhões (USD 37,3 milhões
aproximadamente) pelo negócio, sujeito a ajustes de acordo com o nível de
capital de giro na conclusão.
Com uma capacidade de abate de 200.000 bois/ano combinada com uma
capacidade de confinar mais de 50.000 bois simultaneamente, a Rockdale Beef
irá fortalecer a presença da JBS na Austrália. “A adição da planta da Rockdale
representa um passo importante em nossa estratégia de ganhar eficiência e
satisfazer os nossos clientes”, comentou Wesley Batista, CEO da JBS USA
(controladora da JBS Austrália). “Com o confinamento integrado e bons
produtores de gado na região, poderemos customizar ainda mais os nossos
produtos e atingir os mais altos níveis de qualidade requeridos por muitos dos
nossos clientes, particularmente na Ásia, Batista adicionou.
São Paulo, 20 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 Companhi, e a Companhia não assume qualquer obrigação de atualizar qualquer de
suas previsões..
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.

