FATO RELEVANTE
A JBS S.A. (“JBS” ou “Companhia”) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral,
nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de
janeiro de 2002, conforme alterada, que celebrou um Contrato de Compra e Venda de
Participações Societárias com Condição Suspensiva e Outras Avenças (“Contrato”), por
meio do qual foram estabelecidos os termos e condições para a aquisição de quotas
representativas da totalidade do capital social da Comércio e Indústria de Massas
Alimentícias Massa Leve Ltda. e de imóveis (“Massa Leve” e “Operação”).
O preço total a ser pago pela JBS aos vendedores será de aproximadamente
R$ 260.000.000,00 (duzentos e sessenta milhões de reais), dos quais R$200.000.000,00
(duzentos milhões de reais) serão pagos mediante a entrega de ações da JBS atualmente
mantidas em tesouraria, sendo que a entrega das ações em tesouraria da JBS está sujeita à
autorização da CVM nos termos da Instrução CVM nº 10, de 14 de fevereiro de 1980,
conforme alterada (“Instrução CVM 10”).
A quantidade de ações de emissão da JBS a serem entregues pela JBS para os vendedores
será calculada com base no preço médio ponderado (média diária do volume financeiro
negociado pela média diária da quantidade de ações negociadas) das ações de emissão da
JBS nos 30 (trinta) pregões imediatamente anteriores: (i) à data da autorização pela CVM
da utilização de ações em tesouraria da JBS ou (ii) ao trânsito em julgado da decisão das
autoridades antitruste aprovando a Operação, o que ocorrer por último.
Além da autorização pela CVM para a utilização de ações em tesouraria da JBS, nos
termos da Instrução CVM 10, o Contrato está sujeito a determinadas condições
suspensivas, tais como, a aprovação pelas autoridades competentes, incluindo o CADE.
A Massa Leve foi fundada em 1992 e é sediada na Cidade de Rio Grande da Serra, Estado
de São Paulo. Massa Leve é líder na produção de massas frescas e terceira maior produtora
de pratos prontos e sanduíches do mercado no Brasil e representa uma oportunidade
relevante de capturar sinergias operando em conjunto com a JBS Foods.
A JBS manterá o mercado informado dos desdobramentos da Operação.
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