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FATO RELEVANTE

A JBS S.A. (“JBS”), comunica a seus acionistas e ao mercado que a criação de
seu programa de ADRs (American Depositary Receipt) nível I, com o Bank of
New York Mellon como banco depositário, foi concluída hoje dia 1º de
dezembro de 2008.
Cada ADR da JBS é equivalente a duas ações das listadas na Bovespa Novo
Mercado e será negociada através do símbolo “JBSAY”.
A Companhia não pleiteou nenhuma alteração em seu estatuto social em relação
à mudança de sua estrutura acionária envolvendo alterações que impliquem em
qualquer perda ou mudança de direitos dos acionistas minoritários. O novo
programa não representou aumento de capital social ou emissão de novas ações.
Considerando a importante participação da JBS no mercado americano, este
passo representa uma oportunidade para aumento de liquidez, visibilidade e
valorização das ações da JBS.

São Paulo, 01 de dezembro de 2008.

Jeremiah O’Callaghan
Diretor de Relações com Investidores

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.

