COMUNICADO AO MERCADO

JBS APRESENTA O RELATÓRIO ANUAL
E DE SUSTENTABILIDADE DE 2017

A JBS S.A. (IBOV: JBSS3, OTCQX: JBSAY, "Companhia"; "JBS") comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral a divulgação do seu Relatório Anual e de
Sustentabilidade de 2017 seguindo as diretrizes propostas pela Global Reporting
Initiative (GRI) e de acordo com os critérios da Associação Brasileira de Companhias
Abertas (ABRASCA).

O relatório inclui uma ampla visão da estratégia e do desempenho operacional e
financeiro da JBS, que em 2017 apresentou mais um ano de resultados operacionais
sólidos, um dos melhores da sua história. No ano, as vendas líquidas totalizaram
R$163,2 bilhões (equivalentes a US$ 51,5 bilhões), com um EBITDA de R$13,4 bilhões,
18,9% superior a 2016, e uma margem EBITDA de 8,2%. A Companhia também
apresentou uma forte geração de caixa operacional, que aumentou 41,9% e chegou a
R$5,2 bilhões. A JBS cumpriu com o seu compromisso de reduzir a alavancagem, que
em 2017 atingiu o menor patamar do setor no Brasil.

A publicação relata ainda as realizações e acontecimentos de 2017, incluindo a criação
da Diretoria Global de Compliance e o lançamento do Programa “Faça Sempre o Certo”,
que engloba o novo canal Linha Ética JBS, implantado em dezembro. O
comprometimento com a qualidade e segurança dos alimentos também foi reforçado
com a criação da Diretoria Global de Segurança dos Alimentos e Garantia da Qualidade,
que pretende expandir ainda mais o acesso da JBS a mercados globais de exportação,
garantindo os mais altos padrões de segurança e de controle de qualidade alimentar.

As iniciativas de Sustentabilidade da JBS são detalhadas em cada um dos cinco temas
globais da área: saúde e segurança dos colaboradores, bem-estar animal, água,
integridade dos produtos e mudanças climáticas. Em cada tópico, a Companhia
apresenta as ações de ecoefiência dos processos e responsabilidade ambiental
voltadas a aprimorar constantemente os padrões de operação, fabricação e
fornecimento de produtos. As estratégias e ações estão presentes desde a origem da

matéria-prima até o descarte das embalagens, representando o compromisso da JBS
em toda a cadeia de valor.

Clique aqui para acessar o Relatório Anual e de Sustentabilidade da JBS S.A.

São Paulo, 27 de abril de 2017
Jeremiah O’Callaghan
Diretor de Relações com Investidores

NOTICE TO THE MARKET
JBS RELEASES ITS 2017 ANNUAL AND SUSTAINABILITY REPORT
JBS S.A. (IBOV: JBSS3, OTCQX: JBSAY, "Company"; "JBS") announces to its
shareholders and the market in general the release of its 2017 Annual and Sustainability
Report, in accordance with Global Reporting Initiative (GRI) guidelines and to criteria
required by ABRASCA (Brazilian Association of Listed Companies).
The report includes a broad view of JBS’ strategy, operational and financial performance,
which in 2017 represented another year of solid operating results, one of the best in its
history. For the period, net sales totaled R$163.2 billion (equivalent to US$51.5 billion),
with an EBITDA of R$13.4 billion, 18.9% higher than in 2016, and an EBITDA margin of
8.2%. The company posted strong operating cash flow generation, which grew by 41.9%
to R$5.2 billion. JBS also fulfilled its commitment to reduce leverage, which in 2017
reached the lowest level of the sector in Brazil.

The publication also describes events and achievements of 2017, including the creation
of the Global Compliance area, the launching of the “Always Do It Right” program and
the new JBS Ethics Line, which was implemented last December. The Company’s
commitment to quality and food safety was strengthened with the creation of the Global
Food Safety and Quality Assurance area, aiming to further expand JBS’ access to global
export markets, while ensuring the highest standards in food safety and quality control.
JBS’ Sustainability initiatives are detailed in each of the area’s five global themes: team
member health and safety, animal welfare, water, product integrity and climate change.
In each topic, the Company presents efforts related to process eco-efficiency and
environmental responsibility aimed at constantly improving operational standards,
production and product offering. Strategies and efforts are present from raw material
sourcing to packaging disposal, representing JBS’ commitment throughout the whole
value chain.

Click here to access JBS’ Annual and Sustainability Report.
São Paulo, April 27, 2017
Jeremiah O’Callaghan
Investor Relations Officer

