FATO RELEVANTE
TAREK FARAHAT É ELEITO PRESIDENTE DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA JBS

A JBS S.A. (“JBS” ou “Companhia” - BVM&FBOVESPA: JBSS3; OTCQX: JBSAY), nos termos
da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de 2002, comunica aos
seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião do Conselho de Administração da
Companhia realizada na data de hoje, Tarek Farahat, atual membro deste Conselho, foi eleito
por unanimidade para o cargo de Presidente, em substituição a Joesley Batista, que renunciou
à sua posição de presidente e membro deste Conselho e dos Comitês nos quais participava.
Tarek Farahat possui 26 anos de experiência na Procter & Gamble (“P&G”), tendo ocupado
cargos em várias regiões do mundo, como Oriente Médio, Europa e América Latina. De 2006 a
2012 foi presidente da P&G do Brasil. Em 2012, foi eleito presidente para América Latina e
membro do conselho executivo da P&G mundial. Ele é membro do Conselho de Administração
da JBS desde 2013 e passou a atuar como Presidente Global de Marketing e Inovação da
Companhia em 2015.
Nesta mesma reunião, José Batista Sobrinho foi eleito por unanimidade para a Vice-Presidência
do Conselho.
O conselho deliberou também a criação de um Comitê de Governança que será liderado por
Tarek Farahat e terá como objetivo implementar as melhores práticas globais em governança
corporativa e compliance na Companhia.
“Governança é minha maior prioridade, com foco em ganhar confiança do mercado e proteger
as 235 mil famílias que fazem parte da JBS. Há um grande trabalho a ser feito para reconstruir
a confiança dos nossos stakeholders”, afirma Tarek Farahat.
“Continuamos focados em oferecer aos nossos clientes produtos e serviços da mais alta
qualidade, mantendo nossa estreita relação de parceria com nossos fornecedores e clientes, e
apoiando os nossos mais de 235 mil colaboradores em todo o mundo”, acrescentou Tarek
Farahat.
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