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COMUNICADO AO MERCADO

JBS confirma aquisição e pagamento da Tasman Group
A JBS S.A. (Bovespa: JBSS3) confirma nesta data o fechamento da aquisição e
pagamento da Tasman Group na Austrália, em um bom momento para as
exportações de carne bovina daquele país que vêm aumentando negócios com a
União Européia, entre outros novos mercados. A partir de hoje a JBS integra
totalmente as operações da Tasman iniciando as implementações de sinergias e
fatores para redução de custos.
A estrutura da JBS Austrália com esta nova aquisição possui mais de 5.000
funcionários e 15 unidades entre as quais abatedouros de bovinos e de animais
de pequeno porte (ovinos e vitelos) com capacidade de abate de 8.500 bois/dia,
e 16.500 animais de pequeno porte/dia.
Este investimento fortalece a liderança da JBS no mercado australiano, que é
um tradicional país produtor de carne bovina e foi o segundo maior exportador
em 2007, ficando atrás somente do Brasil.

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.

