FATO RELEVANTE
JBS Anuncia a Conclusão da Aquisição da Moy Park
A JBS S.A. (“JBS” ou “Companhia” – BM&FBOVESPA: JBSS3; OTCQX: JBSAY), em continuidade ao fato relevante de 21 de junho
de 2015, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, que concluiu hoje a aquisição de 100% da participação na Moy Park
Holdings Europe Ltd. (“Moy Park”).
A Companhia obteve as aprovações regulatórias necessárias, incluindo da Comissão Europeia (European Commission), para
concluir a transação sem restrições.
O valor do fechamento da Transação foi composto: (i) pelo pagamento à vista de US$1.212,6 milhões à Marfrig; e (ii) pela
dívida líquida da Moy Park assumida pela JBS no montante de US$293 milhões, que contemplam as Notas no montante de
GBP300 milhões com vencimento em 2021. O valor efetivamente pago é ligeiramente superior ao valor de US$1.190 milhões
previamente anunciado em função das variações no capital giro e na dívida líquida da Moy Park entre a data da assinatura e
o fechamento da Transação, conforme avençado originalmente entre as partes.
A Moy Park possui uma história de mais de 70 anos, é líder em categorias de alto valor agregado e referência no
desenvolvimento e inovação de alimentos. Com uma receita de R$5,5 bilhões em 2014, sendo 51% advindo de produtos
processados, a Moy Park atende as principais redes varejistas e de food service no Reino Unido e Europa Continental.
“Essa operação está em linha com nossa estratégia global de expandir o nosso portfólio de produtos preparados e de
conveniência. Além disso, vemos potencial em expandir a nossa base de clientes no mercado Europeu, com uma produção
integrada, com inovação e marcas fortes”, comentou Wesley Batista, CEO Global da JBS.
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