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FATO RELEVANTE
JBS finaliza a aquisição do controle da Pilgrim’s Pride Corporation
A JBS S.A. (“JBS” ou “Companhia”) (JBSS3), em cumprimento ao disposto na
Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada, informa seus acionistas e o
mercado que, nesta data, foi concluída a operação objeto de Fato Relevante
divulgado em 16.9.2009, pela qual a JBS USA Holdings, Inc. (“JBS USA”)
(subsidiária da JBS sediada nos Estados Unidos da América), através de
subscrição de novas ações, tornou-se titular de ações representativas de 64%
(sessenta e quatro por cento) do capital social total e votante da Pilgrim’s Pride
Corporation, sediada em Pittsburgh, Texas, EUA (“Aquisição”), por US$ 800
milhões de dólares norte-americanos, que foram pagos em dinheiro. A
Aquisição seguiu os trâmites legais aplicáveis e foi aprovada pela corte de
falências nos Estados Unidos da América.
A partir de amanhã, as ações de emissão da Pilgrim’s Pride Corporation voltarão
a ser negociadas na New York Stock Exchange sob o ticker “PPC”, após terem
ficado quase 13 meses sem listagem, enquanto a Pilgrim’s Pride Corporation
cuidava com sucesso de seu plano de recuperação judicial.
A Pilgrims Pride Corporation será controlada pela JBS USA, que, por sua vez, é
uma subsidiária da JBS.
São Paulo, 28 de dezembro de 2009
Jeremiah O’Callaghan
Diretor de Relações com Investidores
JBS S.A.
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 Companhi, e a Companhia não assume qualquer obrigação de atualizar qualquer de suas
previsões..
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.

