São Paulo, 15 de agosto de 2014
Ilmo. Sr. Nelson Barroso Ortega
Superintendência de Acompanhamento de Empresas
BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

REF: Esclarecimentos a Ofício SAE/GAE 2727-14 de 15 de agosto de 2014

Questionamento
Em notícia veiculada pela Agência Estado - Broadcast, em 15/08/2014, consta, entre outras
informações, que a expectativa da JBS Foods para o ganho de sinergias com a aquisição da
Seara aumentou para R$ 1,5 bilhão, sendo que a companhia já captou R$ 706 milhões em
sinergias.
Solicitamos, até 18/08/2014, esclarecimentos sobre a referida notícia, bem como outras
informações consideradas importantes.
Prezado Senhor,
Em atendimento à solicitação de Vossa Senhoria, esclarecemos que a informação publicada
pela Agência Estado – Broadcast em 15 de agosto de 2014 refere-se ao comentário do
Presidente da JBS Foods S.A., Gilberto Tomazoni, durante a teleconferência de resultados do
2° trimestre de 2014 realizada hoje.
Na ocasião, Tomazoni comentou que as oportunidades capturadas no 1° semestre de 2014
totalizaram R$706 milhões de reais, que se anualizado para efeito de análise o valor seria ao
redor de R$1,5 bilhão. Tal informação não se caracteriza como guidance ou projeção da
Companhia.
Informamos ainda que a apresentação dos resultados do trimestre foi disponibilizada no
Sistema IPE da CVM e que os áudios do evento, em português e inglês, estão disponíveis
para consulta no site de Relações com Investidores da JBS.
Com essas informações acreditamos ter esclarecido as eventuais dúvidas que possam ter
surgido com a publicação da notícia. A Companhia está à disposição da BM&FBOVESPA
para prestar esclarecimentos adicionais e reafirmar seu total interesse em continuar seguindo
as boas práticas de governança corporativa.
Atenciosamente,
Jeremiah Alphonsus O’Callaghan
Diretor de Relações com Investidores
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