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COMUNICADO AO MERCADO
Retificação de valores para distribuição de dividendos
JBS S.A. (“JBS” ou “Companhia”), nos termos da Instrução CVM nº 358, de 3 de
janeiro de 2002 e em referência ao Fato Relevante da JBS divulgado em
30.4.2008, por meio do qual foram comunicadas informações sobre a
distribuição de dividendos aprovada na Assembléia Geral Ordinária da
Companhia realizada naquela data (“AGO”), esclarece e retifica o seguinte:
(a)
para fins do pagamento dos dividendos declarados pela Companhia na
AGO não serão contempladas as 360.678.926 (trezentas e sessenta milhões,
seiscentas e setenta e oito mil, novecentas e vinte e seis) ações ordinárias
emitidas pela Companhia em Assembléia Geral Extraordinária realizada em
11.4.2008 (“AGE”), de acordo com os termos e condições do aumento de capital
aprovado na AGE;
(b)
portanto, serão contempladas para o pagamento dos dividendos
declarados pela Companhia na AGO 1.077.400.000 (um bilhão, setenta e sete
milhões, quatrocentas mil) ações ordinárias representativas do capital social da
Companhia, excetuando-se as 16.606.100 (dezesseis milhões, seiscentos e seis
mil e cem) ações ordinárias que se encontravam em tesouraria na data da AGO;
e
(c)
dessa forma os dividendos a serem pagos pela Companhia, no valor total
de R$ 17.465.000,00 (dezessete milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil
reais), são equivalentes a R$ 0,016464 (zero vírgula zero um seis quatro seis
quatro reais) por ação de emissão da Companhia, com a exclusão expressa das
16.606.100 (dezesseis milhões, seiscentas e seis mil e cem) ações ordinárias que
se encontravam em tesouraria na data da AGO e da totalidade das ações
emitidas na AGE.

Ficam ratificadas as demais informações contidas no Fato Relevante de
30.4.2008 relacionadas ao pagamento dos dividendos e à negociabilidade das
ações de emissão da Companhia e seus respectivos direitos a partir de
30.4.2008.

São Paulo, 14 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.

