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JBS entra no Ibovespa e no IBrX-50
A JBS S.A. (Bovespa: JBSS3) completa um ano de capital aberto e já entra para
o Índice Ibovespa, considerado o mais importante indicador de desempenho
médio das cotações do mercado de ações no Brasil. A empresa integra também o
Índice IBrX-50, que mede o retorno total de uma carteira teórica composta por

50 ações selecionadas entre as mais negociadas na BOVESPA.
As ações integrantes da carteira teórica do Índice Bovespa respondem por mais
de 80% do número de negócios e do volume financeiro verificados no mercado à
vista (lote-padrão) da BOVESPA. Além disto, as empresas emissoras das ações
integrantes da carteira teórica do Índice Bovespa são responsáveis, em média,
por aproximadamente 70% do somatório da capitalização bursátil de todas as
empresas com ações negociáveis na BOVESPA. O peso da companhia no índice
será de 0,61%(1) representando a 49ª(1) posição na carteira.
O IBrX-50 é um índice que mede o retorno total de uma carteira teórica
composta por 50 ações selecionadas entre as mais negociadas na BOVESPA em

termos de liquidez, ponderadas na carteira pelo valor de mercado das ações
disponíveis à negociação. O peso da companhia no índice será de 0,32%(1)
representando a 46ª(1) posição na carteira.
Ambas as carteiras vigoram no quadrimestre de maio a agosto.
(1) Participação relativa das ações da carteira, divulgada para a abertura dos negócios do dia 02/05/2008, sujeita a alterações
em função das evoluções dos preços desses papéis.

São Paulo, 02 de maio de 2008.
Sergio Longo
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como
base crenças e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso.
Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim
como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia.
As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados
operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras
"acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes.
As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e
suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não.
Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos
ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores
estão além da nossa capacidade de controle ou previsão.

