COMUNICADO AO MERCADO

JBS AUSTRÁLIA CONCLUI AQUISIÇÃO DO GRUPO PRIMO SMALLGOODS

A JBS S.A. (BM&FBovespa: JBSS3, OTCQX: JBSAY, “JBS” ou “Companhia”), em continuidade ao Fato Relevante
publicado em 20 de novembro de 2014, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que sua subsidiária JBS
Austrália concluiu nesta data a aquisição da totalidade das operações globais do Grupo Primo Smallgoods (“Primo”).
O preço total pago foi de AU$1.450 milhões, equivalente a aproximadamente US$1.125 milhões de dólares Americanos.
Incluindo esta aquisição, a JBS Austrália opera diversas unidades produtivas e confinamentos estrategicamente
posicionados ao longo da costa leste do país. A JBS manterá a Primo como uma unidade de negócio focada em produtos
de valor agregado e com marcas, e terá como Presidente & COO James Cleary, que se reportará a Brent Eastwood, CEO
da JBS Austrália.
James Cleary presidiu a JBS Aves e também atuou como Presidente do Mercado Internacional da JBS Foods. Graduado
em finanças, imigrou da Irlanda para o Brasil no início dos anos 1990 para administrar uma companhia especializada na
produção e venda de produtos à base de carnes.
Estabelecido em 1985, o Grupo Primo é o líder em produtos processados como presunto, salsicha e bacon na Austrália e
na Nova Zelândia. Possui marcas reconhecidas e líderes de mercado como Primo Smallgoods, Hans, Beehive, Hunter
Valley Quality Meats e Primo Quality Meats. O Grupo Primo emprega mais de 3.700 colaboradores e conta com cinco
unidades produtivas, sete centros de distribuição e 37 lojas de varejo.
“A aquisição da Primo demonstra o nosso comprometimento com a Austrália, que é uma importante parte da nossa
operação global e por meio da qual estamos muito satisfeitos em desempenhar um papel positivo na economia local. A
aquisição da Primo amplia nossa liderança no setor de alimentos na Austrália e marca um importante passo em nossa
estratégia de crescimento no segmento de produtos de valor agregado e marcas fortes, além de expandir nossa presença
no crescente mercado Asiático”, comentou Wesley Batista.
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