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COMUNICADO AO MERCADO
Ajustes na estrutura executiva da JBS USA
A JBS S.A., em cumprimento ao regulamento e de acordo com as boas práticas
de Governança Corporativa, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral
ajustes na estrutura executiva da JBS USA. Esses progressos têm como objetivo
desenvolver o crescimento e a rentabilidade da companhia através de um forte
management com vasta experiência de mercado.
1)
Pilgrim’s Pride Corporation, controlada pela JBS USA Holding, Inc.,
indicou William H. Lovette para Presidente e CEO (Chief Executive Officer),
com início em 03 de janeiro de 2011. Sr. Lovette traz para Pilgrim’s mais de 27
anos de experiência e liderança na indústria de frango. Desde 2008, ele atuou
como Presidente e COO (Chief Operating Officer) da Case Foods, Inc. Antes de
se juntar a Case Foods, Bill trabalhou por 25 anos na Tyson Foods em várias
posições de liderança, atuando por último como Vice-Presidente Sênior do
Negócio de Frangos e de Comidas Preparadas.
2)
Don Jackson, atual Presidente e CEO (Chief Executive Officer) da
Pilgrim’s renunciará sua funções no dia 02 de janeiro de 2011, para em seguida
assumir como novo Presidente e CEO da JBS USA. O Sr. Jackson continuará a
reportar para Wesley M. Batista, Presidente do Conselho da JBS USA Holdings.
Na sua nova jornada, ele será responsável pelas principais operações da JBS
USA, as quais incluem: a unidade de carne bovina, comandada por Bill Rupp,
que se uniu à JBS trazendo sua vasta experiência na indústria; a unidade de
carne suína, comandada por Marty Dooley; e a Pilgrim’s Pride sob seu novo
CEO, assim como a área administrativa e as outras unidades.
3)
Wesley M. Batista continuará como Presidente do Conselho da JBS USA
e Pilgrim’s Pride, assim como, Conselheiro da JBS S.A. O Sr. Jackson e a JBS
Austrália continuarão a reportar para o Sr. Batista, que se dedicará ainda mais
para a continuidade do crescimento e da expansão do Grupo JBS, focado em
ampliar a distribuição direta e outros projetos estratégicos.
Wesley Batista declarou “À medida que continuamos a consolidar nossas
realizações e executar nossa estratégia de crescimento para agregar valor, estou
muito orgulhoso das significativas contribuições da nossa equipe em todos os
níveis. Tenho certeza que Don e Bill continuarão a apresentar resultados e
desempenho no nosso negócio em geral, enquanto engrandecem a dimensão do
nosso management. Minha confiança é que trabalhando com seus colegas na

JBS USA e Pilgrim’s Pride, eles continuarão a melhorar nossa posição
competitiva. Eu visualizo um futuro brilhante.”
Joesley Batista, Presidente e CEO da JBS S.A. acrescentou: “Parabéns a toda a
equipe dos EUA. Continuamos nosso compromisso de crescimento sólido e
geração de valor com uma cultura de boas práticas de governança corporativa. A
força da nossa equipe nos EUA e nos demais países é o que torna a nossa
Companhia uma referência global no setor e, como demonstrado no passado,
não mediremos esforços para continuar a inovar e criar valor para todos os
nossos acionistas.”
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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.

