FATO RELEVANTE
JBS Anuncia a Conclusão da Aquisição da Cargill Pork nos EUA

A JBS S.A. (“JBS” ou “Companhia” – BM&FBOVESPA: JBSS3; OTCQX: JBSAY), em continuidade ao
fato relevante de 01 de julho 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 sua subsidiária JBS USA concluiu hoje a aquisição de determinados bens,
propriedades, direitos e obrigações de titularidade da Cargill Meats, na Cargill Pork, LLC (“Cargill
Pork”).
Estão incluídas na Operação: (i) duas fábricas de processamento de suínos em Iowa e Illinois; (ii)
cinco fábricas de ração em Missouri, Arkansas, Iowa e Texas; e (iii) quatro granjas de suínos em
Arkansas, Oklahoma e Texas.
A Companhia obteve as aprovações regulatórias necessárias, incluindo do Departamento de
Justiça Americano, para concluir a transação sem restrições.
“Essa transação significa o fortalecimento do nosso negócio de suínos por meio da combinação
do nosso comprovado histórico de agregar valor à nossa base de clientes e a oferta complementar
de produtos nobres e especiais da Cargill, incluindo bacon e produtos livres de antibióticos,”
comentou Marty Dooley, Diretor-Presidente da JBS USA Pork.
O valor total pago foi de aproximadamente US$1,45 bilhão, livre de dívidas, ajustado no
fechamento da operação pela variação do capital de giro líquido e dos passivos de longo prazo da
Cargill Pork.
A combinação das operações da Cargill Pork e da JBS USA Pork nos EUA possui uma receita líquida
proforma de aproximadamente US$6,3 bilhões, uma capacidade de processamento de 90 mil
suínos por dia e dois milhões de libras de bacon por semana.
“Essa Operação está totalmente alinhada com a estratégia da JBS de expandir o portfólio de
produtos preparados e com maior valor agregado, ampliando a nossa base de clientes, assim
como nosso mix de produtos especiais de suínos”, declarou Wesley Batista, CEO Global da JBS.
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