JBS S.A.
CNPJ nº 02.916.265/0001-60
NIRE 35.300.330.587
Companhia Aberta de Capital Autorizado

COMUNICADO AO MERCADO
A JBS S.A. mantém seu fluxo de comércio internacional normalizado
A JBS S.A. (JBSS3 e JBSAY) em atenção às consultas que vem recebendo de
seus parceiros e investidores, comunica que desenvolveu ao longo dos anos uma
plataforma de produção diversificada para atender a necessidade de seus
clientes e distribuidores através de 64 unidades de produção e 14 centros de
distribuição ao redor do mundo. Isso permite à Companhia se proteger
realocando suas vendas entre suas unidades de produção.
Essas unidades de produção sofrem inspeções constantes por parte dos países
importadores para verificação de cumprimento de legislações e exigências novas
naqueles mercados. A JBS faz investimentos constantes para manter suas
unidades em cumprimento com estes requerimentos.
Recentemente, foram anunciados bloqueios temporários das exportações de
uma unidade de produção em Wisconsin para Japão, outra de Colorado para
Coréia do Sul enquanto que a Rússia suspendeu a importação de uma unidade
de produção de suínos de Minnesota. A JBS está preparada para estas
interrupções realocando produção para atender clientes naqueles países para
outras unidades. A JBS possui outras seis fábricas aptas para produzir para
Japão, 7 para Coréia do Sul e mais duas unidades aprovadas para exportar carne
suína para Rússia.
O impacto destas restrições sobre os resultados da JBS é imaterial e a
Companhia trabalha constantemente com o USDA (Departamento de
Agricultura dos Estados Unidas) e com as autoridades sanitárias nos países
onde possui plataforma de produção para manter, ampliar e restabelecer o
comercio mundial de carnes.

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. A JBS possui
operações de confinamento nos EUA, Austrália, Brasil e Itália, totalizando 18
unidades ao redor do mundo. Suas marcas "Friboi", "Swift", "Swift and
Company", "La Herencia", "1855", Swift Premium", "Maturatta", "Cabaña Las
Lilas", "Organic Beef Friboi", "Anglo", "Mouran", "Plata", "King Island", "Beef
City", "AMH", "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.

