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COMUNICADO AO MERCADO

A JBS S.A. informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que se encerrou
na data de hoje, dia 29 de janeiro de 2010 o período de subscrição de
debêntures referente ao direito de preferência. Foram subscritas 1.303.137 (um
milhão trezentos e três mil cento e trinta e sete) debêntures integralizando o
total de R$ 2.267.197.752,60 (dois bilhões duzentos e sessenta e sete milhões
cento e noventa e sete mil setecentos e cinqüenta e dois reais e sessenta
centavos).
Segunda-feira, dia 01 de fevereiro de 2010, iniciar-se-á o período de subscrição
do primeiro rateio das sobras, equivalente a 696.863 (seiscentos e noventa e seis
mil oitocentos e sessenta e três) debêntures. Esse período terá a duração de 5
dias úteis, encerrando-se na sexta-feira dia 05 de fevereiro de 2010, tudo
conforme disposto na escritura das debêntures.
Sobre a JBS S.A.
A JBS S.A. é hoje a maior produtora e exportadora de proteínas do mundo com
uma capacidade de abate diária de 90,4 mil cabeças de gado, 48,5 mil cabeças
de porco, 7,2 milhões de aves e 19,5 mil cabeças de cordeiro. As operações da
Companhia incluem 140 unidades de produção, 58 localizadas no Brasil, 6 na
Argentina, 2 no Paraguai, 50 nos EUA, 3 no México, 10 na Austrália, 8 na Itália
e 1 na China, Rússia e Uruguai. Adicionalmente a JBS S. A. possui operações de
confinamento nos EUA, Austrália, Brasil e Itália, somando 18 unidades em todo
operação de curtume com capacidade para processar 148.500 M2 de couro por
dia e uma capacidade de produção de leite de 1.266 toneladas por dia. A receita
líquida da JBS em 2008 foi de R$ 30,3 bilhões. A Companhia emprega
aproximadamente 125 mil pessoas e 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", "Ibise", “Gold Kist”, “Vigor”, “Leco” e
“Bertin” são amplamente reconhecidas como símbolo de qualidade. Mais
informações sobre a JBS S.A. estão disponíveis em www.jbs.com.br/ri.
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