São Paulo, 13 de março 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.:

594/2015 – SAE de 12 de março de 2015 – Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada pela
Agência Estado – Broadcast, em 12/03/2015

Questionamento:
Em notícia veiculada pela Agência Estado – Broadcast, em 12/03/2015, consta, entre outras informações, que
o guidance da companhia para os dispêndios de capital variam entre R$ 2,5 bilhões e R$ 3 bilhões em 2015.
Solicitamos esclarecimentos, o mais breve possível, observado o horário limite de 09h00 de 13/03/2015, sobre
o teor da referida notícia, bem como outras informações consideradas importantes.
Esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e BM&FBOVESPA em
13/12/2011, e o seu não atendimento poderá sujeitar essa companhia à eventual aplicação de multa
cominatória pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP da CVM, respeitado o disposto na
Instrução CVM nº 452/07.
Prezados Senhores:
A JBS S.A., companhia aberta com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Marginal
Direita do Tietê, 500, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.916.265/0001-60 (“Companhia”), com referência ao
expediente em epígrafe em que foram solicitados esclarecimentos acerca de notícia veiculada pela Agência
Estado – Broadcast, em 12 de março de 2015, constando, entre outras informações, que o guidance da
companhia para os dispêndios de capital variam entre R$2,5 bilhões e R$3,0 bilhões em 2015 (“Notícia”),
esclarece que a Notícia foi extraída dos esclarecimentos prestados por um executivo da Companhia a um
questionamento feito por um analista do mercado na teleconferência de resultados realizada em 12 de março
de 2015 acerca dos resultados da Companhia no período de doze meses encerrado em 31 de dezembro de
2014.
Neste evento, a alta administração apresentou informações sobre os resultados obtidos no referido período,
bem como manifestou as expectativas e anseios para o ano de 2015, entre elas, a expectativa que os
dispêndios de capital da Companhia. A estimativa do executivo referido em epígrafe foi feita com base no valor
investido em 2014 descontando-se a parcela referente às aquisições realizadas ao longo do ano, sem,
contudo, estabelecer projeções, 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.
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Ressalta-se, ainda, que a teleconferência de resultados foi amplamente divulgada por meio do Calendário
Anual disponibilizado no sistema IPE, site de Relações com Investidores e e-mail alerta enviado a todos os que
se cadastraram para receber informações da Companhia, atendendo, assim, as melhores práticas de acesso a
divulgação de informação.
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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