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COMUNICADO AO MERCADO

Tendo em vista o encerramento do prazo do primeiro rateio de sobras na
emissão de debêntures da JBS S.A. (“JBS”) em 05.02.2010, comunicamos aos
Srs. acionistas, com base em informações fornecidas pelo Banco Bradesco S.A.,
instituição depositária das debêntures da JBS: (i) o número de debêntures
subscritas após o primeiro rateio de sobras pelos acionistas da JBS no âmbito da
emissão de debêntures, encerrado em 05.02.2010; e (ii) o número de sobras de
debêntures disponíveis para subscrição, do dia 08.02.2010 até o dia 12.02.2010,
pelos acionistas que manifestaram interesse na aquisição de sobras:
Total de debêntures subscritas após rateio de sobras
Acionistas

Quantidade de

% das Debêntures

Debêntures
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR

696.274

99,92%

66

0,01%

Outros Acionistas

Sobras de debêntures ainda não subscritas
Quantidade de

% de rateio das sobras

Debêntures

conforme opções
523

0,075106988%

Informamos que após a conclusão do prazo do segundo rateio das sobras, cujo
período de subscrição começa em 08.02.2010 e encerra em 12.02.2010, a
Companhia deverá publicar um novo Comunicado ao Mercado informando
sobre a totalidade das debêntures subscritas.

Adicionalmente, comunicamos aos Srs. acionistas, que não houve pedido de
reembolso por parte de qualquer acionista da JBS, de acordo com o direito de
recesso encerrado em 29.01.2010, em decorrência da aprovação pelos acionistas
da Companhia: (i) da incorporação da totalidade das ações de emissão da Bertin
S.A. pela Companhia (“Incorporação de Ações”); e (ii) da mudança do objeto
social da Companhia, com a inclusão de atividades praticadas pela Bertin.
Destaca-se, ainda, que a Incorporação de Ações já havia sido aprovada pelos
acionistas da Bertin em assembléia geral extraordinária da Bertin realizada em
28.12.2009.

São Paulo, 05 de fevereiro de 2010

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.

