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FATO RELEVANTE
A JBS S.A., em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei n. 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada, e nos termos do disposto no artigo 2º da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada,
informa aos seus investidores e ao mercado em geral, que sua subsidiária integral, a JBS Foods
S.A. (“JBS Foods”), apresentou, nesta data, perante a CVM, pedido de (i) registro de emissor de
valores mobiliários na categoria “A”, nos termos da Instrução CVM nº 480, de 4 de abril de 2009,
conforme alterada; e (ii) em conjunto com a JBS S.A., registro de oferta pública inicial de
distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da JBS Foods (“Ações”), a ser
realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução CVM nº 400,
de 29 de dezembro de 2003 (“Instrução CVM 400”), conforme alterada, e com esforços de
colocação das ações no exterior (“Oferta”). É esperado que as Ações sejam admitidas à
negociação no Novo Mercado de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros. A Oferta está sujeita à concessão dos registros pela CVM e às
condições de mercado.
Oportunamente, a JBS Foods divulgará aviso ao mercado, nos termos do artigo 53 da Instrução
CVM 400, contendo informações sobre (a) as demais características da Oferta, (b) os locais para
obtenção do prospecto preliminar da Oferta, (c) as datas estimadas e locais de divulgação da
Oferta, (d) as condições, o procedimento, o período de reserva e o período para a coleta de
intenções de investimento, bem como toda e qualquer informação relativa à Oferta.
A JBS Foods é uma das maiores companhias brasileiras no segmento alimentício. Atua na
produção e comercialização de produtos processados com alto valor agregado, tais como
produtos e derivados de aves e suínos, sob marcas reconhecidas pelo mercado nacional e
internacional.
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