São Paulo, 04 de setembro de 2014
Ilmo. Sr. Nelson Barroso Ortega
Superintendência de Acompanhamento de Empresas
BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

REF: Esclarecimentos ao Ofício SAE/GAE 2843-14 de 03 de setembro de 2014

Questionamento:
Solicitamos, até 04/09/2014, esclarecimentos sobre o teor da notícia publicada no site Carta
Capital
em
02/09/2014,
sob
o
título
“JBS:
a
íntegra
da
fraude”
(http://www.cartacapital.com.br/economia/jbs-a-integra-da-fraude-428.html), que apresenta a
íntegra de um documento intitulado como anexo ao acordo de associação entre a JBS e a
Bertin, o qual prevê compromissos adicionais aos previstos no acordo, bem como outras
informações consideradas importantes.

Prezado Senhor,
Em atendimento à solicitação de Vossa Senhoria, vem a JBS S.A. (“Companhia” ou “JBS”)
prestar seus esclarecimentos sobre o teor da notícia veiculada no site da Carta Capital, edição
de 02/09/2014, prevendo a existência de compromissos adicionais aos previstos no acordo de
associação celebrado entre os “controladores de JBS” e os “controladores de Bertin”.
A Companhia reitera que não há qualquer acordo secreto entre os “controladores de JBS” e
os “controladores de Bertin”, referente à operação societária realizada em 2009, e que o
documento “Anexo A” veiculado na referida notícia jamais foi implementado, tendo as
partes reconhecido a inexistência de qualquer obrigação recíproca em razão do referido
anexo.
A Companhia destaca que o referido “Anexo A”, cujas diretrizes nele previstas não eram
vinculantes, tornou-se ineficaz, tendo em vista que os “controladores de JBS” e os
“controladores de Bertin” optaram pela instalação de Comitê Especial Independente, nos
termos do Parecer de Orientação da Comissão de Valores Mobiliários nº 35, de 1º de
setembro de 2008 (conforme Fato Relevante publicado em 22 de outubro de 2009). Tendo a
estrutura final da operação seguido os estritos limites do parecer do Comitê Especial
Independente, o “Anexo A” não foi considerado na estruturação final da operação e,
consequentemente, não foi contemplado nas deliberações societárias que aprovaram a
referida operação, sendo juridicamente inexistente, e, por fim, distratado.
A JBS S.A. ressalta, ainda, que as tratativas da incorporação foram realizadas entre os
“controladores de JBS” e os “controladores de Bertin”, sendo que a Companhia acessou e
disponibilizou a seus acionistas todos os documentos da incorporação na data de 28 de
dezembro de 2009, isto é, quando a Bertin S.A. tornou-se subsidiária integral da JBS S.A.
A Companhia entende que tal situação corrobora sua afirmação de que nenhum de seus
acionistas minoritários ou o Fisco sofreu qualquer prejuízo na referida operação, já que o
“Anexo A” nunca se tornou juridicamente eficaz, e, assim, todos os documentos que
Av. Marginal Direita do Tietê, 500 Vila Jaguara 05118-100 - São Paulo – SP -

Tel.: (11) 3144 4000

instrumentalizaram a operação societária realizada e implementada em 2009 foram
devidamente informados ao mercado e apresentados à CVM tempestivamente.
Por fim, a JBS reafirma seu compromisso com as suas obrigações como companhia aberta
listada no segmento do Novo Mercado, nas boas práticas de governança corporativa e na
observância da regulamentação em vigor.

Atenciosamente,
Jeremiah Alphonsus O’Callaghan
Diretor de Relações com Investidores
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