JBS S.A.
CNPJ nº 02.916.265/0001-60
NIRE nº 35.300.330.587
Companhia Aberta de Capital Autorizado

J&F Participações S.A. (“J&F”), acionista controladora da JBS S.A. (“JBS” ou
“Companhia”), comunicou, nesta data, à JBS que:
1. A J&F celebrou Agreement and Plan of Merger (“Contrato”) visando à
aquisição, por meio de suas subsidiárias integrais J&F Acquisition Co., J&F I
Finance Co. e J&F II Finance Co., sociedades com sede em Delaware, Estados
Unidos da América, do controle acionário da Swift Foods Company (“Swift”),
sociedade com sede em Delaware, Estados Unidos da América. A conclusão da
aquisição está sujeita ao cumprimento de condições precedentes usuais em
negócios dessa natureza, dentre as quais a aprovação por autoridades
governamentais no exterior. O fechamento da operação está previsto para
ocorrer em meados de julho de 2007.
2. O Contrato prevê a possibilidade de cessão dos direitos e obrigações da J&F
para a JBS, nos mesmos termos e condições, até o fechamento da operação.
3. A J&F adquirirá a Swift considerando um enterprise value de aproximadamente
US$1,4 bilhão.
4. Não é intenção da J&F, tampouco dos seus acionistas controladores, a
manutenção de negócio de carnes paralelo à JBS, pelo que a integração das
atividades da JBS com as da Swift deverá ocorrer com a brevidade possível.
5. A aquisição foi inicialmente realizada pela J&F, uma vez que a JBS deverá
adequar sua estrutura de capital às obrigações e restrições dos contratos
financeiros em vigor.
6. A integração será conduzida de modo a preservar os interesses de todos os
acionistas, credores, funcionários e parceiros da JBS, com agregação de valor
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aos negócios da Companhia e, conseqüentemente, benefício a todos os
interessados.
7. A integração resultará na criação da maior empresa do mundo no setor de
alimentos de proteína de origem bovina e da maior empresa brasileira na área
alimentícia.
8. A J&F foi assessorada na operação pelo Rothschild, nos aspectos financeiros, e
pelos escritórios de advocacia Greenberg Traurig LLP e Velloza, Girotto &
Lindenbojm, nos aspectos legais.
A JBS realizará reunião pública com investidores, analistas e jornalistas em 29 de
maio de 2007, às 9h30, na sede da Companhia, para apresentação e discussão da
operação. A participação dos interessados poderá também ser feita por meio de
teleconferência (11 4688.6301 – código JBS), com transmissão ao vivo pela
Internet, no website www.jbs.com.br/ri.
São Paulo, 29 de maio de 2007 .
Sérgio Longo
Diretor de Finanças e de Relações com os Investidores
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