COMUNICADO AO MERCADO
JBS Anuncia Emissão de US$ 1.000.000.000 com cupom
de 7,75% em Títulos de Dívida
As Notas tiveram uma sobredemanda de mais de cinco vezes

A JBS S.A. (IBOV: JBSS3, OTCQX: JBSSAY, “Companhia”), anunciou hoje a seus acionistas e ao
mercado em geral a precificação das Notas com cupom de 7,75% e Vencimento em 2020
(“Notas”) no valor total de US$1,0 bilhão, sendo que a oferta deverá ser concluída em 28 de
Outubro de 2013. As Notas serão emitidas por meio da subsidiária integral, JBS Investments
GmbH.
A JBS pretende utilizar os recursos da oferta para estender seu perfil de dívida, por meio do
refinanciamento de parte de sua dívida de curto e médio prazo, e em outros propósitos
corporativos. Houve uma sobredemanda de mais de cinco vezes para as Notas. A emissão
contou com os ratings BB pela Standard & Poors e BB- pela Fitch.
As Notas não serão registradas sob o Securities Act de 1933, conforme alterado ("Securities
Act"), ou sob quaisquer leis de valores mobiliários estaduais e não podem ser oferecidas ou
vendidas nos Estados Unidos ou a quaisquer pessoas dos Estados Unidos sem registro sob o
Securities Act, ou de acordo com uma isenção aplicável das exigências do Securities Act e leis
de valores mobiliários estaduais aplicáveis. As Notas foram oferecidas apenas para
"compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A" do Securities Act ou, fora dos
Estados Unidos, para pessoas que não sejam "pessoas dos Estados Unidos", em conformidade
com o Regulamento S do Securities Act.
Esse anúncio não é uma oferta de venda, nem uma solicitação de compra das Notas ou
qualquer outro valor mobiliário e não deve ser considerado uma oferta, solicitação ou venda
em nenhum estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda esteja em desacordo
com as leis de valores mobiliários.
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