COMUNICADO AO MERCADO
JBS USA, LLC DIVULGA PRIMEIRO RESULTADO DAS OFERTAS PÚBLICAS PARA
11.625% SENIOR NOTES COM VENCIMENTO EM 2014
A JBS S.A. (JBSS3, “JBS”) comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que, em complemento aos
comunicados ao mercado de 03 e 13 de setembro de 2013, a JBS USA, LLC (“JBS USA”), subsidiária integral da
JBS, anunciou hoje a sua intenção de exercer a opção de compra antecipada em relação à oferta anteriormente
anunciada para adquirir a vista (a “Oferta Pública”) todas as 11.625% Senior Notes em circulação com vencimento
em 2014 (as “Notas”) emitidas pela JBS USA e pela JBS USA Finance, Inc. (em conjunto com a JBS USA, os
“Emissores”) e a solicitação de consentimento relacionada (a “Solicitação de Consentimento” e, em conjunto com a
Oferta Pública, a “Oferta”). O prazo de pagamento do consentimento para a oferta expirou às 05:00 da tarde,
horário de Nova York, em 16 de setembro de 2013 (o "Prazo de Consentimento de Pagamento"). Os emissores vêm
sendo notificados de que a partir do Prazo de Consentimento de Pagamento, $459.867.000 no valor principal total
das Notas, representando aproximadamente 65,7% das Notas em circulação, tinham sido validamente ofertadas (e
não validamente retiradas) em conformidade com a Oferta. A JBS USA pretende adquirir todas as Notas
validamente ofertadas (e não validamente retiradas) no momento ou antes do Prazo de Consentimento de
Pagamento, de acordo com a opção de compra antecipada e pagamento de tais Notas, que deverá ser feito por volta
de 18 setembro de 2013 (a "Data de Pagamento Antecipado ").
O valor total a ser pago na Data de Pagamento Antecipado para cada $1,000 Notas validamente ofertadas (e
não validamente retiradas) no momento ou antes do Prazo de Consentimento de Pagamento é de $1,067.79 (a
"Consideração Total"), que inclui um pagamento de consentimento de $20,00 por cada $1.000 do montante principal
das Notas. Além disso, os titulares cujos documentos são adquiridos na Data de Pagamento Antecipado receberão
juros acumulados e não pagos em relação a tais Notas da mais recente data de pagamento de juros, mas não
incluindo, a Data de Pagamento Antecipado.
Os emissores executaram uma escritura suplementar (a "Escritura Suplementar") para o contrato que rege
as Notas (a "Escritura de Emissão") para dar efeito a certas emendas propostas (as "Emendas Propostas"), que, entre
outras coisas, eliminam substancialmente todas as cláusulas restritivas e certos eventos de inadimplência e
disposições correlatas contidas na Escritura de Emissão. A aprovação das Emendas Propostas exigiu o
consentimento dos titulares da maioria no valor principal total das Notas em circulação. Os Emissores obtiveram os
consentimentos necessários. A Escritura Suplementar vai se tornar definitiva a partir da Data de Pagamento
Antecipado. Qualquer nota não validamente ofertada e adquirida conforme a Oferta ficará em circulação e será
regida pelos termos da Escritura de Emissão emendada pela Escritura Suplementar.
Os Titulares que ainda não ofertaram suas Notas terão até às 12:00h da meia-noite, horário de Nova York,
em 30 de setembro de 2013, salvo prorrogação ou término antecipado pelos Emissores (tal data e hora podem ser
modificados, o "Prazo de Vencimento"), para oferecerem suas Notas conforme a Oferta. Os Titulares que
oferecerem suas Notas e entregarem os consentimentos após o Prazo de Consentimento de Pagamento mas durante
ou antes do Prazo de Vencimento serão elegíveis para receber $1.047,79 para cada $ 1.000 das Notas do montante
principal, que é um montante igual à Consideração Total menos o pagamento de consentimento de $20,00 por
$1.000 das Notas do montante principal. Tais titulares também são elegíveis para receberem juros acumulados e não
pagos em relação às suas Notas adquiridas na mais recente data de pagamento de juros até, mas não incluindo, a data
de pagamento aplicável para suas Notas.
A Oferta está sendo feita de acordo com a Oferta de Compra e Declaração de Solicitação de
Consentimento, datadas de 03 de setembro de 2013, e a Carta de Transmissão e Consentimento relacionada (em
conjunto, os "Documentos da Oferta”). Titulares das Notas devem ler atentamente os Documentos da Oferta, pois
eles contêm informações importantes, incluindo os vários termos e condições da Oferta.
A J.P. Morgan Securities LLC está atuando como gestor distribuidor para a Oferta Pública e agente para a
Solicitação de Consentimento, podendo ser contatado pelo telefone (800) 245-8812 (ligação gratuita) ou (212) 2701200 (a cobrar) com perguntas a respeito da Oferta Pública e da Solicitação de Consentimento.
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Cópias dos Documentos da Oferta estão disponíveis aos titulares das Notas pelo DF King & Co., Inc., o
agente de informações e o agente encarregado da Oferta. Os pedidos de cópias dos Documentos da Oferta devem ser
dirigidos ao D.F. King por (800) 758-5378 (ligação grátis), (212) 269-5550 (a cobrar) ou jbs@dfking.com.
Nem os Documentos da Oferta, nem quaisquer documentos relacionados foram arquivados junto à
Securities and Exchange Commission dos EUA, nem tais documentos foram arquivados ou revistos por qualquer
autoridade federal ou estadual de comissão de valores mobiliários ou regulamentar de qualquer país. Nenhuma
autoridade aprovou sobre a precisão ou adequação dos Documentos da Oferta ou quaisquer documentos
relacionados, e fazer qualquer declaração em contrário é ilegal e pode ser considerado crime.
A Oferta está sendo feita exclusivamente nos termos e condições estabelecidos nos Documentos da
Oferta. Sob nenhuma circunstância este comunicado de imprensa constitui uma oferta de compra ou uma
solicitação de uma oferta para vender as Notas ou quaisquer outros valores mobiliários dos Emissores. Este
comunicado de imprensa também não é uma solicitação de consentimento para as emendas propostas para a
Escritura de Emissão. Nenhuma recomendação é feita para que os titulares de Notas ofereçam suas Notas ou
entreguem os seus consentimentos.

São Paulo, 17 de setembro de 2013
Jeremiah O’Callaghan
Diretor de Relações com Investidores

Aviso Importante Sobre Declarações Prospectivas
Este comunicado de imprensa contém certas declarações prospectivas. As declarações que não são fatos
históricos, incluindo declarações sobre as nossas perspectivas e expectativas, são declarações prospectivas. As
palavras "espera", "acredita", "estima", "pretende", "planeja" e expressões similares, quando relacionadas à JBS e às
suas subsidiárias, indicam declarações prospectivas. Essas declarações refletem a visão atual da administração e
estão sujeitas a vários riscos e incertezas. Estas declarações são baseadas em diversos fatores e expectativas,
incluindo condições gerais econômicas, de mercado, da indústria e fatores operacionais. Quaisquer alterações a estas
expectativas e fatores podem levar a resultados práticos diferentes das expectativas atuais. Dependência excessiva
não deve ser colocada sobre essas demonstrações. As declarações prospectivas referem-se apenas à data em que
foram feitas e JBS e os Emissores não assumem nenhuma obrigação de atualizar essas declarações prospectivas para
refletir eventos ou circunstâncias após a data em que foram feitas.
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