FATO RELEVANTE
Eleição de Novos Membros e de Novo Presidente do Conselho de Administração

JBS S.A. (“JBS” ou “Companhia” – B3: JBSS3; OTCQX: JBSAY), nos termos Instrução CVM
n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral que, em reunião realizada nesta data, o seu Conselho de Administração
elegeu, por unanimidade, quatro novos membros para compor esse órgão, bem como um novo
Presidente do Conselho de Administração.
Com essas deliberações, o Conselho de Administração da JBS será composto por nove
membros, com formação e experiência profissional variadas, contando com quatro
conselheiros que preenchem os critérios de independência previstos no regulamento do Novo
Mercado e definidos no art. 16, §3o, do Estatuto Social.
Os novos membros do Conselho de Administração, nos termos do art. 150 da Lei n.º
6.404/1976, servirão até a primeira assembleia geral da Companhia, que poderá ratificar sua
eleição. Indicados pelo BNDESPAR e nos termos do Acordo de Acionistas arquivado na
Companhia, foram eleitos Cledorvino Belini e Roberto Penteado de Camargo Ticoulat. Também
foram eleitos Wesley Batista Filho e Jeremiah O’Callaghan.
Adicionalmente aos eleitos na reunião de hoje, integram o Conselho de Administração José
Batista Sobrinho, Gilberto Meirelles Xandó Baptista, Aguinaldo Gomes Ramos Filho, José
Gerardo Grossi e Sérgio Roberto Waldrich.
Cledorvino Belini fez carreira de 44 anos na Fiat, tendo presidido a montadora no Brasil e na
América Latina durante 11 anos, entre 2004 e 2015. Belini também foi presidente da
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores – Anfavea entre 2010 e 2013.
Roberto Penteado de Camargo Ticoulat é especialista em comércio exterior e tem cargos
diretivos em importantes associações de classe, como o Conselho Brasileiro das Empresas
Importadoras e Exportadoras – CECIEx, do qual é presidente, e a Associação Comercial de
São Paulo (ACSP), na qual atua como vice-presidente.
Atuando na Companhia há mais de sete anos, Wesley Filho presidiu as operações do Grupo no
Uruguai, Paraguai e Canadá, além de liderar as operações de carne bovina nos Estados
Unidos. Recentemente, ele assumiu a presidência da JBS na América do Sul.
O Conselho de Administração será presidido por Jeremiah O’Callaghan. Nascido na Irlanda,
imigrou para o Brasil em 1979. Ingressou na indústria de carnes em 1983, desenvolvendo
estratégias de comércio global para o setor de carne bovina brasileira. Trabalhou inicialmente
na Mouran (1983 a 1989), depois na Bordon (1989 a 1995) e ingressou no Grupo JBS em 1996
para desenvolver a área de Negócios Internacionais. Há 10 anos, é Diretor de Relações com
Investidores da JBS, sendo responsável pela interação da Companhia com a Comissão de

Valores Mobiliários – CVM e a Securities Exchange Comission – SEC, representando a JBS
junto a seus investidores e stakeholders locais e internacionais.
Os conselheiros que foram substituídos são Tarek Farahat e Norberto Fatio, que apresentaram
suas renúncias na reunião de hoje, assim como Mauricio Luis Luchetti e Claudia Silva Araujo
de Azeredo Santos, cujas renúncias foram comunicadas em 30.08.2017 e 08.09.2017,
respectivamente. Tarek Farahat e Norberto Fatio permanecerão em seus cargos nos comitês
da Companhia.
Tarek Farahat passará a atuar como Global Advisor, com a missão de apoiar a governança e o
desenvolvimento da JBS internacionalmente. Ele manterá sua posição no Conselho de
Administração da Pilgrim’s Pride, controlada da JBS.
Afirmou Tarek Farahat: “Fico satisfeito ao verificar que, durante o período em que exerci a
presidência do Conselho da JBS, entre outras conquistas, foi contratado Diretor Global de
Compliance e implementado um robusto Programa de Compliance no Brasil, abrangendo cerca
de 800 líderes. Também foram celebrados a Adesão ao Acordo de Leniência assinado entre o
Acionista Controlador da JBS com o Ministério Público Federal e o Acordo de Estabilização
entre a Companhia e bancos comerciais no Brasil, resultando na melhora do perfil de sua
dívida. Durante este período, também foi implementado com êxito um programa de
desinvestimento, reduzindo, assim, o seu endividamento e permitindo que a Companhia tenha
foco em seus principais negócios”. A respeito de sua saída, Tarek Farahat ressaltou: “Minha
prioridade como Global Advisor é atuar nas seguintes áreas: estratégia corporativa,
governança e comunicação. Meu objetivo é fortalecer o grupo, seguindo os melhores padrões
globais de governança e transparência”.
Ao assumir a presidência do Conselho de Administração, Jeremiah O’Callaghan observou:
“estou convicto de que o Conselho de Administração, composto por profissionais de variada e
ampla experiência e com quatro membros independentes, é um importante marco no
fortalecimento da Governança Corporativa da JBS. Além disso, tenho confiança de que este
Conselho continuará dando suporte às iniciativas da diretoria da Companhia para a
prosperidade dos negócios, bem como na promoção de sua relevante função social ”.

São Paulo, 20 de outubro de 2017.
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