São Paulo, 18 de novembro de 2009

Ilmo. Sr. Alexandre Lopes de Almeida
Gerente de Acompanhamento de Empresas 2
CVM – Comissão de Valores Mobiliários

REF: Esclarecimentos ao Ofício CVM/SEP/GEA-2/Nº 337/2009

Prezado Senhor,

Em atendimento a sua solicitação, informamos que a notícia veiculada no Jornal do Commercio,
edição de 17 de novembro de 2009, sob o título: “JBS planeja captar mais”, onde conta que: “o
grupo JBS, maior processador mundial de carne bovina, vai divulgar em 30 dias os termos de
uma captação privada de até US$ 2,5 bilhões(...)” faz referência aos Fatos Relevantes
divulgados pela Companhia em 16 de setembro de 2.009 e 22 de outubro de 2009, que
anunciaram a Associação com a Bertin S.A. (“Bertin”) e a aquisição da Pilgrim’s Pride.
Em 16 de setembro de 2009, a Companhia informou por meio de Fato Relevante que estava em
processo avançado de negociação de uma capitalização de US$ 2,5 bilhões mediante subscrição
privada na JBS USA Holdings, Inc. (“JBS USA”), de forma a manter os atuais níveis de
alavancagem da Companhia. Em consonância com o referido Fato Relevante, a Companhia
informou, em novo Fato Relevante de 22 de outubro de 2009, que uma das condições para
conclusão da Associação entre a Companhia e a Bertin consiste na realização da capitalização
de US$ 2,5 bilhões a ser feita na JBS USA.
Sendo assim, a Companhia esclarece que já havia divulgado publicamente a intenção de realizar
essa captação privada que consistirá em um aumento de capital na JBS USA. Ademais, tal
informação foi reiterada pela Companhia no evento público de 17 de novembro de 2009.
Diante do exposto acima, esclarecemos que a notícia veiculada no Jornal do Commercio não
contemplou qualquer informação nova aos acionistas da Companhia e ao mercado.

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento.
Atenciosamente,
Jeremiah Alphonsus O’Callaghan
Diretor de Relações com Investidores
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