FATO RELEVANTE
PILGRIM’S PRIDE ANUNCIA EMISSÃO DE US$850 MILHÕES
EM TÍTULOS DE DÍVIDA

A JBS S.A. (“JBS” ou “Companhia” – B3: JBSS3; OTCQX: JBSAY), nos termos da
Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que sua subsidiária indireta, Pilgrim’s Pride
Corporation (“PPC” ou “Emissora”) precificou duas notas de títulos de dívida sem
garantias reais, totalizando US$850 milhões, em duas tranches.
A primeira tranche, no montante de US$250,0 milhões, representa uma adição a uma
nota existente, com vencimento em 2025 e cupom original de 5,75% a.a., mas que será
emitida a 102,0% do valor de face, o que representa uma taxa efetiva de 5,42% a.a. até
o vencimento (yield to maturity). A segunda tranche, no montante de US$600,0 milhões,
tem vencimento em 2027 com cupom de 5,875% a.a. A PPC espera concluir a transação
em 29 de setembro de 2017, sujeita a condições usuais desse tipo de operação.
A PPC pretende utilizar os recursos líquidos da emissão para pagamento à JBS do saldo
referente à aquisição da Moy Park, anunciada em Fato Relevante divulgado pela
Companhia em 11 de Setembro de 2017. O restante dos recursos será utilizado pela
PPC para outros fins corporativos.
As Notas foram ofertadas em esforço de venda privado e não serão registradas sob o
Securities Act de 1933, conforme alterado ("Securities Act"). As Notas foram ofertadas
apenas para "compradores institucionais qualificados” sob a Regra 144A do Securities
Act, e para certas pessoas fora dos Estados Unidos, em conformidade com o
Regulamento S do Securities Act. Uma vez que as Notas não foram ofertadas ou
colocadas no Brasil, também não foi realizado nenhum registro da oferta na Comissão
de Valores Mobiliários (CVM).
Esse comunicado não representa uma oferta de venda, nem uma solicitação de compra
das Notas.
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