CONTRATOS COM O MESMO GRUPO

ITEM

CONTRATOS COM O MESMO GRUPO

VÍNCULO COM A
CIA. (1)

OBJETO E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

VALOR ORIGINAL

R$ 80.000,00

24.01.2008

Na hipótese de não
23 de janeiro de 2011 pagamento
do R$ 10.284,00
empréstimo.

31.12.2006

Indeterminado

Mediante notificação
prévia desde que a
rescisão não acarrete Não se aplica
ônus para nenhuma
das partes.

Não se aplica

31/12/2011

Rescisão em caso de
inadimplemento,
sendo certo que a J&F
Não se aplica
se compromete a
fornecer gado por
mais 6 meses.

Não se aplica

24/10/2008

24/10/2011

Rescisão em caso de
inadimplemento, não
cumprimento
de
condições contratuais, Não se aplica
caso de falência ou
reorganização
societária.

Não se aplica

23.10.2008

23/10/2.011

Rescisão em caso de
inadimplemento e não
Não se aplica
cumprimento
de
cláusulas contratuais.

Não se aplica

2

O contrato tem por objeto o fornecimento da MatériaPrima da JBS à Flora, pelo valor de mercado cotado
Empresa ligada
no dia da negociação e nas condições definidas nos
Controlador
pedidos de compra a serem emitidos por ocasião de
cada operação.

3

Conforme grade
de preço da JBS
O contrato tem por objeto a compra de gado pela JBS
USA (sendo certo
USA (subsidiária indireta da Companhia) da J&F Empresas ligadas ao
que esse preço
Oklahoma (subsidiária integral da J&F Participações Controlador
e
à
deverá
ser
S.A., controladora da Companhia), mínimo de 500 mil Subsidiária
competitivo com
cabeças por ano.
as concorrentes
da JBS USA)

4

Nota promissória da J&F Oklahoma (subsidiária
integral da J&F Participações S.A., controladora da
Empresas ligadas ao
Companhia) em favor da Five Rivers(subsidiária
Controlador
e
à US$ 200.000,00
indireta da Companhia). Empréstimo a ser pago em
Subsidiária
diversas parcelas, conforme requisitado Correção
anual LIBOR + 2,25%

5

SALDO REMANESCENTE

DATA

1

Contrato de prestação de serviços de Confinamento
pela JBS Five Rivers (subsidiária indireta da
Companhia) para J&F Oklahoma (subsidiária integral
da J&F Participações S.A., controladora da
Companhia).

CONDIÇÕES DE
RESCISÃO OU DE
TÉRMINO

R$ MIL

Constitui objeto deste contrato de mútuo a concessão
de crédito à Beef Snacks pela JBS. A JBS concede
um crédito no valor de oitenta milhões de reais, que
Empresa ligada
será liberada conforme solicitações da Beef Snacks.
Controlador
O reajuste aplicável aos valores pagos à JBS, terá por
base o CDI acrescido de taxa de 4% de juros ao ano
(CDI + 4%a.a.).

ao

DATA DE
VENCIMENTO OU
PRAZO

ao Conforme
valor
de mercado

Inicialmente US$
0,37 por cabeça
por dia, depois
passa a ter um
Empresas ligadas ao
desconto de US$
Controlador
e
à
0,06 se cumprir
Subsidiária
as
obrigações.
Mais valores com
medicamentos e
outras despesas.

23.10.2008

R$ MIL

DATA

30.06.09

