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FATO RELEVANTE
A JBS S.A. (“JBS” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto na Instrução
CVM 358/02, conforme alterada, vem informar a seus acionistas e ao mercado
em geral o que se segue.
Com relação à matéria veiculada no jornal “Valor Econômico”, Página D4, em 9
de março de 2009, sob o título “JBS poderá emitir mais ações no Brasil”, onde
consta que “"[Podemos] emitir mais ações no Brasil, por exemplo, tomar mais
dívida e o IPO nos EUA", elencou Batista, referindo-se às possibilidades de
financiamento.”, a Companhia esclarece que:
Conforme dito à jornalista em questão, a Companhia esclarece que está
constantemente analisando as formas de capitalização para financiar suas
operações de acordo com sua estratégia de negócios e que entre as opções estão:
(1) emissão de ações (oferta pública subseqüente de ações); (2) a emissão de
dívidas, e (3) IPO da nossa subsidiária nos Estados Unidos JBS USA, conforme
o fato relevante de 22 de julho de 2009 e comunicado ao mercado de 28 de
janeiro de 2010.
Cabe ressaltar que a Companhia está em fase final de análise sobre qual das 3
alternativas acima tomar.
De acordo com as boas práticas de governança corporativa, a Companhia
manterá o mercado e seus acionistas informados a respeito de qualquer decisão
que venha a ser tomada.

São Paulo, 09 de março de 2010
Jeremiah O’Callaghan
Diretor de Relações com Investidores

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 24,5 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
o mundo com capacidade de engordar 1 milhão de cabeças de gado, uma
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.

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.

