São Paulo, 23 de março de 2016.

À
BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
Superintendência de Acompanhamento de Empresas
At.

Ilmo. Sr. Nelson Barroso Ortega

c.c.:
Comissão de Valores Mobiliários – CVM
Sr.

Fernando Soares Vieira – Superintendente de Relações com Empresas

Sr.

Francisco José Bastos Santos - Superintendente de Relações com o Mercado e

Intermediários

Ref: Esclarecimentos ao Ofício 428/2017-SAE, de 23 de março de 2017

Questionamento:
“Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 23/03/2017, consta, entre outras
informações, que a JBS reduziu o ritmo dos abates em 25% a 30% em seus frigoríficos.
Não identificamos essas informações nos documentos enviados por essa companhia, por meio
do Sistema Empresas.NET. Em caso de contraditório, favor informar o documento e as páginas
em que constam as informações e a data e hora em que as mesmas foram enviadas.
Cabe ressaltar que a companhia deve divulgar informações periódicas, eventuais e demais
informações de interesse do mercado, por meio do Sistema Empresas.NET, garantindo sua
ampla e imediata disseminação e o tratamento equitativo de seus investidores e demais
participantes do mercado.
Isto posto, solicitamos esclarecimentos sobre o item assinalado, até às 9 horas de 24/03/2017,
sem prejuízo ao disposto no parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/02, com a sua
confirmação ou não, bem como outras informações consideradas importantes.”

Prezado Senhor,
Em atendimento à solicitação de Vossa Senhoria, vem a JBS S.A., sociedade por ações de
capital aberto e autorizado, com sede no município de São Paulo, estado de São Paulo, na
Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Bloco I, 3º andar, Vila Jaguara, CEP 05118-100, inscrita
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 02.916.265/000160 (“Companhia”), neste ato representada por seu Diretor de Relação com Investidores, prestar
esclarecimentos sobre notícia supracitada veiculada no jornal “Valor Econômico”, edição de
hoje, 23 de março de 2017 (“Notícia”).

A respeito da afirmação realizada pelo jornalista Luiz Henrique Mendes de que “a JBS reduziu o
ritmo dos abates em 25 a 30% em seus frigoríficos” a Companhia informa, conforme consta na
referida Notícia, que estava operando suas atividades de abates tal qual previsto para a semana,
mas que, no entanto, estava avaliando o mercado e que iria adotar as medidas necessárias para
adequação do volume de produção à demanda de mercado.
Nesse sentido, a Companhia, por meio deste esclarecimento, comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral que suspendeu, por três dias, a produção de carne bovina em 33 unidades
das 36 que a empresa mantém no Brasil. Para próxima semana, a Companhia irá operar em
todas as suas unidades com uma redução de 35% da sua capacidade produtiva. Essas medidas
visam ajustar a produção até que se tenha uma definição referente aos embargos impostos
pelos países importadores da carne brasileira.
A Companhia ressalta que está empenhada na manutenção do emprego dos seus 125 mil
colaboradores em todo o Brasil.
Sendo o que nos cumpria ao momento, permanecemos à disposição para esclarecimentos
adicionais.
Atenciosamente,

JBS S.A.

Jeremiah Alphonsus O´Callaghan
Diretor de Relação com Investidores

