São Paulo, 16 de novembro de 2010.
À
Comissão de Valores Mobiliários – CVM
Rua Sete de Setembro, 111 – 2º Andar
Rio de Janeiro – RJ
At: Dra. Elizabeth Lopez Rios Machado
Superintendência de Relações com Empresas
Dr. Alexandre Lopes de Almeida
Gerente de Acompanhamento de Empresas 2
Ref: Ofício/CVM/SEP/GEA-2/N°505/2010

Prezados Senhores,
A JBS S.A. (“JBS”), em resposta ao OFÍCIO/CVM/SEP GEA-2/Nº 505/2010, de 12
de novembro de 2010, por meio do qual a CVM solicita esclarecimentos sobre as
notícias veiculadas na Agência Estado – Broadcast, em 12 de novembro de 2010, sob os
títulos “O ideal é fazer o IPO da JBS USA no terceiro trimestre de 2011” e “JBS estuda
rebalanceamento da dívida de acordo com fluxo de caixa”, a JBS S.A. comunica que
não há qualquer ato ou fato, nesta data, que possa ser considerado relevante nos termos
da Instrução CVM n. 358. As notícias veiculadas se referem à apresentação dos
resultados do 3º trimestre divulgada pela Companhia no Sistema IPE e em reunião dos
administradores com analistas e investidores. A administração da Companhia, em
12/11/2010, informou ao mercado (slide 31 da apresentação divulgada no Sistema IPE
na mesma data), que: “A Companhia tem como cenário mais provável a conversão das
debêntures na JBS USA no ano de 2011” e que “O management está em processo
avançado de estudos, com auxílio de consultorias especializadas, com o intuito de
rebalancear o endividamento da Companhia, de acordo com o fluxo de caixa de cada
região. A Companhia acredita que haverá uma solução implementada durante a
primeira metade de 2011, o que deverá reduzir o custo de capital e maximizar a
amortização de ágio, aumentando a rentabilidade da Cia.”

Permanecemos à disposição desta Comissão para quaisquer esclarecimentos adicionais
que se façam necessários.
Atenciosamente,
Jeremiah Alphonsus O’Callaghan
Diretor de Relações com Investidores da JBS S.A.

