São Paulo, 14 de abril de 2014
À
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
Gerência de Acompanhamento de Emissores
At.:
Sr. Nelson Barroso Ortega
C/c:
CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Superintendência de Relações com Empresas
At:
Sr. Fernando Soares Vieira
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários
At.:
Sr. Waldir de Jesus Nobre
Ref.:

GAE 0993-14 de 11 de abril de 2014 – Notícia veiculada no jornal “Valor Econômico”, edição de 11 de
abril de 2014

Questionamento:
Solicitamos, até 14/04/2014, esclarecimentos sobre o teor da notícia veiculada no jornal Valor Econômico, edição de 11/04/2014, sob
o título “JBS avalia abrir o capital da JBS Foods na BM&FBOVESPA”, bem como outras informações consideradas importantes.

Prezados Senhores:
A JBS S.A., companhia aberta com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Marginal
Direita do Tietê, 500, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.916.265/0001-60, neste ato representada na forma do
seu Estatuto Social (“Companhia”), com referência ao expediente em epígrafe em que foram solicitados
esclarecimentos acerca de notícia veiculada no jornal “Valor Econômico”, edição de 11 de abril de 2014, sob o
título “JBS avalia abrir o capital da JBS Foods na BM&FBOVESPA” (“Notícia”), vem esclarecer o quanto
segue.
1.
No curso normal de seus negócios, a Companhia continuamente avalia diversas formas de captação
de recursos nos mercados financeiro e de capitais, o que pode incluir, dentre outras, emissões privadas ou
distribuições públicas de títulos de dívida ou ações da própria Companhia ou de suas subsidiárias, inclusive a
JBS Foods.
2.
Ainda não há decisão tomada sobre a abertura de capital de JBS Foods. ou de outra sociedade
subsidiária da Companhia, sendo certo que, quando for tomada decisão neste sentido, a Companhia
informará os seus acionistas e o mercado, nos termos da legislação aplicável.
Permanecendo à disposição de V.Sas. para mais esclarecimentos, renova os protestos de elevada estima e
consideração.
Atenciosamente,
Jeremiah Alphonsus O’Callaghan
Diretor de Relações com Investidores
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