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COMUNICADO AO MERCADO
JBS S.A. assume 100% da Rigamonti e ao mesmo tempo encerra sua
sociedade com grupo Cremonini
Brasileira será líder na venda de bresaola, especialidade da gastronomia
italiana
A JBS S/A assumiu, hoje, o controle de 100% do capital da Rigamonti, uma das
dez maiores empresas de embutidos da Itália. Com um faturamento bruto de
130 milhões de euros por ano, a Rigamonti é líder no setor de bresaola (carne
bovina seca e curada, uma especialidade da gastronomia italiana).
Desde dezembro de 2009, a JBS S/A controla 70% da Rigamonti, um complexo
produtivo que conta com três fábricas localizadas na província de Sondrio
(Norte da Itália). A empresa produz aproximadamente 7.000 tons de carne
processada por ano e detém 40% do mercado italiano.
Para a JBS S/A, a aquisição de 100% do Rigamonti confirma o interesse no
mercado Europeu. A partir de agora, a JBS S/A inicia estudos para futuros
investimentos na ampliação da Rigamonti que fica no Vale da Valtellina ,
Região da Lombardia, no nordeste italiano.
Com mais de 4 mil clientes diretos na Europa, a JBS também está presente no
setor de couros em Arzignano (JBS Itália) e em Matera (Nonsolopelle). Além da
Itália, a empresa está presente na Inglaterra e na Bélgica, com plataformas de
distribuição.
INALCA - A JBS S/A encerrou, hoje, a sociedade que mantinha com o grupo
Cremonini, desde dezembro de 2007, na Inalca. A empresa brasileira recebeu
218 milhões de Euros referentes aos 50% que mantinha na sociedade.
São Paulo, 04 de março de 2011
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.

