FATO RELEVANTE

JBS S.A. anuncia que sua subsidiária JBS Foods International B.V. planeja realizar o
registro de uma Oferta Pública Inicial nos Estados Unidos

JBS S.A. (“JBS” ou a “Companhia”), como um passo adicional na sua planejada reorganização,
anuncia que seu Conselho de Administração aprovou, nesta data, de forma unânime, o protocolo
do pedido de registro de sua subsidiária JBS Foods International B.V. (que será convertida em
JBS Foods International N.V.) (“JBSFI”), perante a Securities and Exchange Commission (“SEC”)
nos Estado Unidos, para conduzir uma oferta pública inicial de suas ações ordinárias classe A
(“IPO”) na New York Stock Exchange (“NYSE”).
A JBSFI tem sede na Holanda e deverá ser detentora de todos os negócios internacionais da
JBS e da Seara. A JBS S.A. continuará administrando e controlando os negócios de carne bovina
no Brasil e atividades relacionadas, incluindo o negócio global de couros.
Wesley Mendonça Batista será presidente do Conselho de Administração da JBSFI. O Conselho
de Administração da JBSFI será composto por 9 (nove) membros, com maioria independente.
Gilberto Tomazoni, que tem ocupado posições na alta administração da Companhia nos últimos
4 (quatro) anos, será CEO da JBSFI, enquanto Russ Colaco será o CFO. A Companhia acredita
que a estrutura proposta e o plano de IPO refletem sua plataforma de produção global, portfólio
de produtos e ampla base internacional de clientes.
A Companhia espera concluir o IPO ao longo do primeiro semestre de 2017. A data de realização
do IPO, o número de ações ordinárias classe A de emissão da JBSFI que serão oferecidas, bem
como o preço de emissão por ação ainda não foram determinados.
Esse fato relevante não constitui oferta para venda ou pedido de oferta de compra de valores
mobiliários e não constitui oferta, pedido de venda ou venda em nenhuma jurisdição na qual tal
oferta, pedido de venda ou venda possa ser considerada ilegal antes da obtenção de registro ou
qualificação sob a lei de valores mobiliários de referida jurisdição.
A administração da JBS S.A. realizará uma teleconferência com os analistas e investidores
amanhã, 6 de dezembro de 2016, às 10:00 horas (BRT) em português e 12:00 horas (BRT) em
inglês. Por favor, siga as instruções abaixo para conectar.

Teleconferência em Português

Teleconferência em Inglês

6 de dezembro de 2016

6 de dezembro de 2016

10:00 (horário de Brasília)

12:00 (horário de Brasília)

07:00 (horário de Nova Iorque)

09:00 (horário de Nova Iorque)

Brasil: +55 11 3193-1001 ou

Brasil: +55 11 3193-1001 ou 2820-4001

2820-4001

Internacional: +1 412 317-6029

Password: JBS

Password: JBS

São Paulo, 5 de dezembro de 2016
Jeremiah O’Callaghan
Diretor de Relações com Investidores

