São Paulo, 01 de fevereiro de 2013

Ilmo. Sr. Nelson Barroso Ortega
Gerência de Acompanhamento de Emissores
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
REF: Esclarecimentos a GAE 0229-13 de 31 de janeiro de 2013.
Questionamento
Tendo em vista fato relevante, enviado em 31/01/2013, onde consta que a JBS adquiriu: 4
(quatro) unidades frigoríficas em Nova Andradina (MS), Campo Grande (MS), Senador
Canedo (GO) e Rolim de Moura (RO); 2 (dois) curtumes em Nova Andradina (MS) e
Colorado D’Oeste (RO); e 2 (dois) centros de distribuição e armazéns em Cajamar (SP) e
Santos (SP), solicitamos informar, até 01/02/2013, os reflexos estimados nos negócios dessa
empresa, bem como outras informações consideradas importantes.

Prezado Senhor,
Em atendimento à solicitação de Vossa Senhoria, esclarecemos que o Fato Relevante enviado
à CVM em 31/01/2013, e publicado em 01/02/2013 no jornal O Estado de São Paulo informa
sobre a concretização da aquisição de determinados ativos, os quais já haviam sido
mencionados no Comunicado ao Mercado divulgado em 23 de abril de 2012.
A Companhia comunicou na Teleconferência de Resultados do terceiro trimestre de 2012,
ocorrida em 14/11/2012 e no Release de Resultados do terceiro trimestre de 2012, enviado à
CVM através do sistema IPE em 13 de novembro de 2012a abertura de 6 novas plantas de
bovinos no Brasil dentre as quais constam 3 das unidades mencionadas. Nessa ocasião a
Companhia informou que a abertura das 6 novas plantas adicionarão uma capacidade total de
processamento de 1,2 milhão de cabeças por ano em 2013, o que representará um aumento de
15% da atual capacidade de abate no Brasil. Retransmitimos abaixo o texto do Release do 3º
trimestre de 2012:
Eventos Estratégicos
“Abertura de 6 novas plantas de bovinos no Brasil nos próximos meses sendo estas:
Rolim de Moura (RO) que iniciará as atividades em 19/11/12, Nova Andradina
(MS) com início previsto para 03/12/12, Pontes e Lacerda (MT) e Vila Rica (MT)
com previsão de início em 07/01/13, Senador Canedo (GO) com previsão para
04/02/13 e Castelo dos Sonhos (PA) com início previsto para 08/04/13. Essas
unidades adicionarão uma capacidade total de processamento de 1,2 milhão de
cabeças por ano já em 2013, o que representará um aumento de 15% da atual
capacidade de abate no Brasil.”
Com essas informações acreditamos ter esclarecido as eventuais dúvidas que possam ter
surgido com a publicação do fato relevante em questão. A Companhia está à disposição para
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prestar esclarecimentos adicionais e reafirmar seu total interesse em continuar seguindo as
boas práticas de governança corporativa.

Atenciosamente,

Jeremiah Alphonsus O’Callaghan
Diretor de Relações com Investidores
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