COMUNICADO AO MERCADO
JBS Foods anuncia a contratação de Maxim Medvedovsky como CFO e JBS S.A.
anuncia Wilson Mello como Diretor de Comunicação e Relações Governamentais
Maxim Medvedovsky assume posição de CFO da JBS Foods
A JBS S.A. (BMF&BOVESPA: JBSS3; OTCQX: JBSAY, “JBS” ou “Companhia”) comunica a seus acionistas e
ao mercado em geral que a sua subsidiária integral JBS Foods anunciou a contratação de Maxim
Medvedovsky para a posição de CFO (Chief Financial Officer). O executivo assumirá a partir de hoje e se
reportará diretamente ao Diretor Presidente da JBS Foods, Gilberto Tomazoni.
Maxim possui vasta experiência e conhecimento em finanças. Trabalhou durante 14 anos no Grupo Oi
de telecomunicações, onde passou por várias posições de liderança e onde foi responsável pelas áreas
administrativa, financeira, relacionamento com clientes e varejo, entre outras. Ele iniciou sua carreira
em bancos de investimentos onde atuou por cinco anos e, recentemente, foi CFO Global da Magnesita.
Maxim Medvedovsy é engenheiro elétrico formado pela PUC-RJ, com MBA da Fundação Getúlio Vargas
e Fundação Dom Cabral.
“Maxim vem para somar a uma equipe de profissionais focada e comprometida com a excelência
operacional e financeira”, comentou Tomazoni.

Wilson Mello assume Diretoria de Comunicação e Relações Governamentais da JBS S.A.
A JBS S.A. comunica a chegada de Wilson Mello Neto para liderar a Diretoria de Comunicação e Relações
Governamentais, que se reportará ao CEO Global da JBS, Wesley Batista.
Wilson é advogado formado pela PUC/SP e possui mais de 20 anos de experiência. Trabalhou em
grandes empresas como Wal-Mart Brasil, onde foi responsável pela área de Assuntos Corporativos por
quatro anos, e atuou na BRF como Vice-Presidente de Assuntos Corporativos entre 2010 e 2013.
“A chegada de Wilson Mello e Maxim Medvedovsky está em linha com nossa estratégia de reforçar
continuamente nossa equipe de executivos e na profissionalização da Companhia”, acrescentou Wesley
Batista.
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