São Paulo, 16 de maio de 2014
À
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At.:
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C/c:
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At:
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At.:
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Ref.:

GAE 1919-14 de 15 de maio de 2014 – Notícia veiculada pela Agência Estado – Broadcast em
15/05/2014

Questionamento:
Em notícia veiculada pela Agência Estado – Broadcast, em 15/05/2014, sob o título “Meta de alavancagem é ficar abaixo de 3x ao
final de 2014”, consta, entre outras informações, que em termos consolidados, os resultados do segundo trimestre da empresa vão ser
melhores, com avanço em receita, Ebitda, resultado líquido e desalavancagem.
Solicitamos, até 16/05/2014, esclarecimentos sobre a referida notícia, 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 (“Companhia”), com referência ao
expediente em epígrafe em que foram solicitados esclarecimentos acerca de notícia veiculada pela Agência
Estado – Broadcast, em 15 de maio de 2014, sob o título “Meta de alavancagem é ficar abaixo de 3x ao final
de 2014” (“Notícia”), esclarece que a Notícia foi extraída dos esclarecimentos prestados por um executivo da
Companhia na teleconferência de resultados realizada em 15 de maio 2014 acerca dos resultados da
Companhia no período de três meses findo em 31 de março de 2014. Neste evento, a alta administração
apresentou informações sobre os resultados obtidos no referido período, que incluiu o índice de alavancagem
da Companhia, bem como manifestou as expectativas e anseios para o restante do ano de 2014, sem
contudo, estabelecer projeções, prática esta não adotada pela Companhia e para a qual se entende a
necessidade de preenchimento do item 11 do Formulário de Referência, assim como divulgação de fato
relevante ou comunicado ao mercado.
Ressalta-se, ainda, que a teleconferência de resultados foi amplamente divulgada por meio do Calendário
Anual disponibilizado no sistema IPE, site de Relações com Investidores e e-mail alerta enviado a todos os
que se cadastraram para receber informações da Companhia, atendendo, assim, as melhores práticas de
acesso a divulgação de informação.
Sendo o que se cumpria para o momento, a Companhia reitera sua disponibilidade para prestar todos os
esclarecimentos necessários por meio de sua área de Relações com Investidores.
Atenciosamente,
Jeremiah Alphonsus O’Callaghan
Diretor de Relações com Investidores

Av. Marginal Direita do Tietê, 500 Vila Jaguara 05118-100 - São Paulo – SP -

Tel.: (11) 3144 4000

