São Paulo, 05 de setembro 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 1470/2017-SAE, de 04 de setembro de 2017.

Questionamento:
“Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal O Estado de São Paulo, em 03/09/2017, consta, entre outras
informações, que as negociações para a venda da Moy Park, ativo avaliado em mais de US$ 1
bilhão, devem ser concluídas até o início de outubro.
Solicitamos esclarecimentos sobre o item assinalado, até às 9hs de 05/09/2017, 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 1470/2017-SAE encaminhado em 04
de setembro de 2017 por esta r. B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃO ("B3"), prestar os
esclarecimentos a seguir:
1.

A Companhia esclarece que informou aos seus investidores e o mercado em geral sobre o

Programa de Desinvestimentos por meio de fato relevante publicado em 20 de junho de 2017 (“Fato
Relevante”).

2.

No Fato Relevante, a Companhia informou a intenção de alienar a participação acionária na

Moy Park e, desse modo, confirma que vem envidando os seus esforços para realizar tal do negócio.
Contudo, nenhum acordo final para realizar tal alienação foi celebrado até o momento.
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

