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FATO RELEVANTE
A JBS S.A. COMUNICA A AQUISIÇÃO DA PILGRIM’S PRIDE
CORPORATION POR APROXIMADAMENTE US$2.8 BILHÕES
JBS S.A. (“JBS” ou “Companhia”) comunica a seus acionistas e ao mercado
em geral, nos termos da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002,
conforme alterada, o quanto segue:
1.
A JBS celebrou nesta data um Stock Purchase Agreement (“SPA”),
através de sua subsidiária JBS USA Holdings, Inc. (“JBS USA”), pelo qual JBS
USA, por meio de uma subscrição de novas ações de emissão da Pilgrim’s Pride
Corporation (“Pilgrim’s Pride”), se tornará titular de ações representativas de
64% do capital social total e votante (“Ações”) da Pilgrim’s Pride. A Pilgrim’s
Pride é uma sociedade com sede em Pittsburgh, Texas, Estados Unidos da
América, com atuação na criação, abate, processamento e comercialização de
carne de frango. A operação ora descrita, se consumada, representará um novo
e histórico passo na estratégia de diversificação e expansão da JBS.
2.
A Pilgrim’s Pride está atualmente sob processo de recuperação judicial
perante o Tribunal Falimentar do Distrito Norte do Texas (“Tribunal
Falimentar”), nos termos do Chapter 11 do United States Code. A operação
ora comunicada é suportada pelo plano de reorganização (“Plano de
Reorganização”) submetido pela Pilgrim’s Pride ao Tribunal Falimentar.
3.
A negociação considerou um Valor de Empresa aproximado de US$ 2,8
bilhões. A JBS USA se tornará titular inicialmente de ações representativas de
64% d0 capital social total da Pilgrim’s Pride e, como resultado, os antigos
acionistas da Pilgrim’s Pride passarão a deter o restante do capital social,
correspondente a 36%.
4.
A conclusão do negócio previsto no SPA está sujeita à condições de praxe,
incluindo a aprovação pelas autoridades de defesa da concorrência competentes
e a aprovação final do Plano de Reorganização pelo Tribunal Falimentar. Na sua
conclusão, a aquisição contará com linhas de crédito suficientes para financiar
dívida de aproximadamente US$1,5 bilhão. Espera-se que a operação ora
comunicada seja consumada em dezembro de 2009.

5.
A Pilgrim’s Pride possui 33 plantas de processamento nos Estados
Unidos da América, 3 plantas de processamento no México e 1 planta em Porto
Rico, e emprega aproximadamente 41 mil trabalhadores. A Pilgrim’s Pride é,
nesta data, uma das maiores empresas de carne de frango dos EUA, com
atuação relevante também em Porto Rico e no México, com exportações para
mais de 80 países. A Pilgrim’s Pride tem a capacidade instalada de processar
aproximadamente 9 bilhões de libras (aproximadamente 4,1 milhões de
toneladas) de frango por ano. No exercício fiscal de 2008, a Pilgrim’s Pride
obteve receita líquida de aproximadamente US$ 8,5 bilhões.
6.
A Companhia está em processo avançado de negociação de uma
capitalização de US$ 2,5 bilhões mediante subscrição privada na JBS USA para
manter a alavancagem da JBS nos níveis atuais. Esta operação resultará em
uma participação de, no máximo, 26,3% do capital da JBS USA pós
capitalização. Entretanto, a aquisição da Pilgrim’s Pride não está condicionada a
este aporte.
7.
A JBS realizará teleconferência em 16 de setembro de 2009 com
investidores e analistas, às 12:00 horas, (+55 11 4688 8128 – não há código), e
às 13:30 com imprensa, (+55 11 4688 8128 – não há código), com transmissão
ao vivo pela Internet, no website www.jbs.com.br/ri.
8.
Os assessores financeiros da JBS em todas as etapas desta operação
foram Rothschild e Rabo Securities USA, Inc. O assessor legal da transação da
JBS foi Shearman & Sterling LLP.

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 73,9 mil cabeças/dia e a maior exportadora mundial de
carne industrializada. As operações da Companhia são realizadas em 25 plantas
industriais localizadas em 9 estados brasileiros, 6 plantas em 4 províncias
argentinas, além de 16 plantas nos EUA, 10 na Austrália e 8 na Itália.
Adicionalmente, a JBS S.A. é a terceira maior produtora de carne suína dos
EUA, com uma capacidade de abate de 48,5 mil cabeças/dia. A JBS possui
operações de confinamento nos EUA, Austrália, Brasil e Itália, totalizando 18
unidades ao redor do mundo. A receita líquida da JBS S.A. em 2008 foi de
R$30,3 bilhões. 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.

Sobre a JBS USA Holdings, Inc.
A JBS USA Holdings, Inc. é subsidiária da JBS S.A.

São Paulo, 16 de setembro de 2009.

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.

