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A JBS S.A. (JBSS3) vem a público informar a seus acionistas e o mercado em geral que
a Pilgrim’s Pride Corporation (“PPC”), empresa americana controlada pela JBS com
75% das ações, apresentou hoje, nos Estados Unidos, uma proposta não vinculante para
aquisição de 100% das ações da Hillshire Brands (HSH – NYSE).
O valor oferecido pela Pilgrim’s foi de US$45,00 por ação, o que representa um prêmio
de 25% sobre o preço médio dos papéis da Hillshire Brands negociados após o anúncio
da aquisição da Pinnacle pela Hillshire. O valor total da proposta é de aproximadamente
US$ 6,4 bilhões.
A Hillshire Brands é uma das líderes no mercado americano de alimentos preparados a
base de carnes, com uma receita anual de aproximadamente US$4,0 bilhões e cerca de
9.000 colaboradores. Baseada em Chicago, a companhia tem em seu portfólio marcas
líderes como Jimmy Dean, Ball Park, Hillshire Farms, State Fair, Sara Lee, Aidells,
Gallo Salame, entre outras.
A oferta da Pilgrim’s para a aquisição da Hillshire está alinhada com a estratégia global
da JBS de reforçar sua presença no segmento de produtos de valor agregado, com
marcas líderes em seus mercados, que ofereçam conveniência e praticidade aos seus
consumidores. Esta aquisição amplia o caminho de expansão das margens da JBS,
assim gerando valor a seus acionistas.
A PPC fará uma Teleconferência em inglês com o mercado hoje às 9:30 am, horário de
Brasília (8:30 de Nova Iorque) para detalhar a oferta. Para acessar a teleconferência,
seguir as instruções abaixo:

Teleconferência

Replay da Teleconferência

Brasil Toll Free: 0800-8910015
EUA Toll Free: 1-800-860-2442
Canadá Toll Free: 1-866-605-3852
Internacional: 1-412-858-4600
Senha: Pilgrim’s Pride Conference

EUA Toll Free: 1-877-344-7529
Internacional: 1-412-317-0088
Número da Conferência: 10177422
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