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A JBS S.A. completou a aquisição da “Smithfield Beef” e das
operações de confinamento conhecidas como “Five Rivers”.
A JBS S.A. tem o orgulho de anunciar que completou hoje a aquisição da
unidade de carne bovina do Grupo Smithfield (Smithfield Beef) e também das
suas operações de confinamento conhecidas como Five Rivers (Five Rivers). A
quantia total paga foi de US$565,0 milhões em dinheiro. Não há nenhuma
apropriação de dívida.
A Smithfield Beef está sediada em Green Bay, Wisconsin e será chamada “JBS
Packerland” de hoje em diante. A Five Rivers está sediada em Loveland,
Colorado e de hoje em diante será chamada de “JBS Five Rivers”.
A JBS Packerland representa uma diversificação geográfica para a JBS,
adicionando quatro plantas de abate às já operantes pela Companhia nos
Estados Unidos. Além de operar no Centro-Oeste, a JBS agora possui também
unidades importantes no Nordeste e no Sudoeste. Uma nova capacidade de
7.600 cabeças por dia será adicionada a já existente nos Estado Unidos de
20.500.
A JBS Five Rivers já fez parte do Grupo Swift no passado e possui 10
confinamentos com capacidade simultânea de engorda de 820.000 cabeças de
gado em quatro estados diferentes, adjacentes às unidades já existentes da JBS.
Aproximadamente 2 milhões de cabeças de gado já foram engordadas nestes
confinamentos nos últimos doze meses.
A JBS Packerland teve receita líquida superior a US$3,0 bilhões nos últimos
doze meses até Setembro de 2008, gerando um EBITDA superior a US$130,0
milhões. A JBS Five Rivers como prestadora de serviços criou gado no valor de
US$1,7 bilhões no mesmo período, com um EBITDA de US$8,8 milhões.
A integração destas aquisições somada às unidades já existentes da JBS nos
Estados Unidos proporciona a Companhia a oportunidade para continuar
reduzindo custos e implementando sinergias que agregarão valor tanto para
seus fornecedores quanto para seus clientes.

Sobre a JBS S.A.
A JBS S.A. é hoje a maior empresa de carne bovina do mundo, com uma
capacidade de abate de 65,2 mil cabeças/dia e a maior exportadora mundial de
carne industrializada. As operações da Companhia são realizadas em 22 plantas
industriais localizadas em 9 estados brasileiros, 6 plantas em 4 províncias
argentinas, além de 16 plantas nos EUA, 10 na Austrália e 10 na Itália.
Adicionalmente, a JBS S.A. é a terceira maior produtora de carne suína dos
EUA, com uma capacidade de abate de 47,9 mil cabeças/dia. Suas marcas
"Friboi", "Swift", "Maturatta", "Cabaña Las Lilas", "Organic Beef Friboi",
"Anglo", "Mouran", "Plata", "Inalca", "Montana" e "Ibise" são amplamente
reconhecidas como símbolo de qualidade. Mais informações sobre a JBS S.A.
estão disponíveis em www.jbs.com.br/ri.
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Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base crenças e
suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros
incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de
Administração e Diretores da Companhia.
As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais
possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá",
"continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes.
As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se
referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de
valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao
futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da nossa capacidade de controle ou previsão.

