São Paulo, 28 de maio 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 2.038-14 de 28 de maio de 2014 – Notícia veiculada pela Valor Econômico – edição de
28/05/2014

Questionamento:
Em notícia veiculada no jornal Valor Econômico, edição de 28/05/2014, consta, entre outras informações, que, após fechar a compra
de Seara e Zenda junto à Marfrig, a JBS passou a trabalhar com a expectativa de que sua receita líquida pudesse ultrapassar a marca
de R$ 120 bilhões já em 2014.
Solicitamos, até 29/05/2014, esclarecimentos sobre a referida notícia, bem como outras informações consideradas importantes.

Prezados Senhores:

Em atendimento à solicitação em epígrafe, a JBS S.A. (“Companhia”) esclarece que a informação veiculada
pelo jornal Valor Econômico representa expectativa da Companhia e de alguns analistas de mercado que
acompanham a empresa. Tal presunção tem como base o crescimento das receitas, possível variação do Real
durante o ano e incorporação de resultados de empresas adquiridas, dentre as quais se destaca a aquisição da
Seara, conforme anunciado em Fato Relevante em 1 de Outubro de 2013 e cujos resultados passaram a
complementar as demonstrações financeiras da JBS S.A. em 2014.
Tendo em vista o acima exposto, a Companhia esclarece que tal informação não se caracteriza como projeção
oficial ou guidance, 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.
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
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