COMUNICADO AO MERCADO
JBS S.A. E JBS USA TIVERAM RATING ELEVADO PELA S&P
PARA BB- COM PERSPECTIVA POSITIVA
A JBS S.A. (“Companhia” ou “JBS” – 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 a agência de rating Standard &
Poor’s (“S&P”) elevou a classificação da JBS S.A. e da sua subsidiária JBS USA
Lux S.A. (“JBS USA”) de B+ para BB-, com perspectiva positiva.
Segundo relatório publicado pela S&P, a elevação do rating é reflexo da visão
da agência de que a JBS irá manter a atual diligência em relação à sua liquidez
ao estender o perfil de vencimento de seu endividamento e reduzir a sua dívida
bruta por meio de sua sólida posição e geração de caixa, conforme mostrado
pela Companhia por meio da antecipação do pagamento de R$2,0 bilhões em
dívida bancária com vencimento em 2019 e 2020.

São Paulo, 11 de outubro de 2018.
Jeremiah O’Callaghan
Diretor de Relações com Investidores

NOTICE TO THE MARKET
JBS AND JBS USA WERE UPGRADED BY S&P TO BBWITH POSITIVE OUTLOOK
JBS S.A. (the “Company” or “JBS” – B3: JBSS3; OTCQX: JBSAY) in accordance
with the terms of CVM Instruction No. 358, dated January 3, 2002, as amended,
communicates to its shareholders and to the market in general that the rating
agency Standard and Poor’s (“S&P”) upgraded JBS S.A. and its subsidiary JBS
USA Lux S.A. (“JBS USA”) credit ratings from B+ to BB-, with positive outlook.
According to S&P report, the upgrade reflects the agency view that “JBS will
maintain its current prudent approach to liquidity by extending its debt maturity
profile and reducing gross debt through its solid cash position and cash flow
generation, as seen in the recent prepayment of R$2.0 billion of bank debt due
2019 and 2020.”

São Paulo, October 11, 2018.
Jeremiah O’Callaghan
Investor Relations Officer

