JBS S.A.
COMUNICADO AO MERCADO
JBS anuncia mudanças em seu quadro diretivo na Austrália e nos EUA
A JBS S.A. informa a seus acionistas e ao mercado em geral que promoveu recentemente mudanças em seu
quadro de executivos na Austrália e nos Estados Unidos. As alterações fazem parte do contínuo processo de
profissionalização da companhia.
Na Austrália, onde a JBS é líder na produção de carne bovina e ovina, a companhia informa que André
Nogueira é o novo CEO das operações no país. Antes desta posição, André estava como CFO da JBS nos
Estados Unidos durante os últimos quatro anos e meio.
Juntamente com a nomeação de André, foi criada na Austrália duas unidades operacionais (Sul e Norte) e
nomeados dois diretores de operações (COO), que se reportarão a André.
Brent Eastwood, há 20 anos na companhia, passa a ser o COO da unidade norte, o que inclui as plantas de
Queensland e New South Wales.
Sam McConnell, executivo de longa data na empresa, será o COO da unidade sul, que inclui as plantas de
Victoria, King Island, South Australia e Tasmania.
“A nomeação de André para CEO e de Sam e Brent para COO’s reforçará nossa estrutura diretiva na Austrália,
possibilitando um foco mais concentrado em nossas operações do Sul e do Norte, inclusive nas atividades de
bovinos e ovinos. Os três profissionais são pessoas totalmente alinhadas com nossa cultura e forma de gestão,
sempre focada no detalhe, visando a melhora contínua do desempenho do nosso negócio”, afirma Wesley
Batista, CEO global da JBS S.A.
Nos EUA, a companhia nomeou Denilson Molina para o cargo de CFO da JBS USA. Denilson, tem 43 anos, é
formado em matemática pela Unimep/Brasil, com MBA em Administração e Marketing pela PUC/RJ. Iniciou
no grupo em 2011, após ter trabalhado por mais de 18 anos no Banco do Brasil, ocupando diversas posições de
liderança. Ele se reportará diretamente a Don Jackson, CEO da JBS USA.
“Junto com Don Jackson e os demais executivos nos Estados Unidos, Denilson é uma nomeação importante
para nosso quadro diretivo. Profissional de alto nível, ele dará continuidade a uma gestão financeira focada na
agregação de valor e geração de resultados aos nossos negócios naquele país”, comenta Wesley Batista.
As alterações comunicadas fazem parte do contínuo processo de profissionalização da companhia, visando à
geração e maior agregação de valor aos seus acionistas.
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