São Paulo, 14 de agosto de 2017.

B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃO
Rua XV de Novembro, 275, Centro, São Paulo/SP
Superintendência de Acompanhamento de Empresas
Sr. Nelson Barroso Ortega
c.c.: Comissão de Valores Mobiliários – CVM
Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários

Ref.:

Esclarecimentos Ofício 1375/2017-SAE, de 14 de agosto de 2017.

Questionamento:
“Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 14/08/2017, consta, entre outras
informações, que a JBS deve sair de um índice de alavancagem de 4,2 vezes (relação entre a
dívida líquida e o Ebitda em 12 meses) para algo em torno de 3 vezes.
Solicitamos esclarecimentos sobre o item assinalado, até às 9hs de 15/08/2017, com a sua
confirmação ou não, bem como outras informações consideradas importantes.’

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 02.916.265/0001-60, neste ato representada por seu Diretor de Relação com Investidores
(“Companhia”), vem, tempestivamente, em atenção ao Ofício 1375/2017-SAE encaminhado em 14
de agosto de 2017 por esta r. B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃO ("B3"), prestar os esclarecimentos
a seguir:
1.

Conforme divulgado em Calendário de Eventos Corporativos e reafirmado em Fato Relevante

publicado em 11 de agosto de 2017 por meio de Sistema IPE no website da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”), as demonstrações intermediárias da Companhia para o período findo em 30 de
junho de 2017 serão disponibilizadas nesta data após o fechamento do mercado.

2.

A Companhia entende que a referida matéria veiculada no jornal Valor Econômico expressa a

opinião do jornalista e esclarece que não teve acesso às premissas utilizadas por ele para fins dos
cálculos acima mencionados, razão pela qual a JBS não tem meios de opinar acerca desses
números.
3.

A Companhia esclarece que as informações necessárias para o entendimento dos

investidores e mercado em geral estarão disponíveis nas demonstrações intermediárias da
Companhia.
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

