COMUNICADO AO MERCADO
JBS ANUNCIA CONCLUSÃO DA OFERTA DE RECOMPRA DE
TÍTULOS DE DÍVIDA

A JBS S.A. (B3: JBSS3, OTCQX: JBSAY, “Companhia”), em atendimento à Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada,
em continuidade ao Comunicado ao Mercado de 18 de outubro de 2018, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que concluiu a recompra da totalidade do montante principal
agregado de US$1,0 bilhão das Notas Sêniores com vencimento em 2020, que possuíam cupom
de 7,750% ao ano, por meio da utilização dos valores provenientes das Notas Sêniores 2026,
conforme anunciado em 18 de outubro de 2018, adicionados de recursos disponíveis em caixa.
Adicionalmente, a JBS USA Lux S.A. concluiu a recompra, por meio da utilização de recursos
disponíveis em caixa, do montante principal agregado de aproximadamente US$488 milhões das
suas Notas Sêniores com vencimento em 2021 e cupom de 7,250% ao ano, permanecendo um
saldo de principal de cerca de US$662 milhões.

São Paulo, 29 de outubro de 2018.
Jeremiah O’Callaghan
Diretor de Relações com Investidores

NOTICE TO THE MARKET
JBS CONCLUDES TENDER OFFER TO REPURCHASE NOTES

JBS S.A. (B3: JBSS3, OTCQX: JBSAY, "Company"; "JBS") in accordance with the terms of CVM
Regulation Number 358, dated January 3, 2002, as amended, further to the Notice to the Market
of October 18th, 2018, communicates to its shareholders and the market in general that it
concluded the tender offer and redemption of the totality of US$1.0 billion aggregate principal
amount of its 7.750% Senior Notes due 2020, using the proceeds from the 2026 Senior Notes,
as announced on October 18th, 2018, plus cash on hand.
Additionally, JBS USA Lux S.A. concluded the tender offer, using cash on hand, of approximately
US$488 million in aggregate principal amount of its 7.250% Senior Notes due 2021, resulting in
an outstanding principal amount of approximately US$662 million.

São Paulo, October 29th, 2018.
Jeremiah O’Callaghan
Investor Relations Officer

