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FATO RELEVANTE
JBS S.A. (“JBS” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto na Instrução
CVM 358/02, conforme alterada, e para os fins do artigo 7º da Instrução CVM
nº 471/08 (“Instrução CVM 471”), vem informar a seus acionistas e ao mercado
em geral o que se segue:
1.
Em 11 de março de 2010, a Companhia realizou protocolo junto à
ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de
Capitais (“ANBIMA”), solicitando a análise prévia do pedido de registro de
distribuição pública de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta
Pública”). A Oferta Pública será realizada em mercado de balcão nãoorganizado, no Brasil, nos termos da Instrução da CVM nº 400/03, conforme
alterada, e, ainda, com esforços de colocação no exterior, com base em isenções
de registro previstas pelo U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado. A
Oferta Pública não foi nem será registrada na Securities and Exchange
Commission nem em qualquer outra agência ou órgão regulador do mercado de
capitais de qualquer país, exceto o Brasil. O pedido de registro da Oferta Pública
seguirá os tramites do procedimento simplificado previsto na Instrução CVM
471 e no convênio firmado entre a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
2.
O preço de venda das ações será fixado com base na cotação das mesmas
na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BM&FBOVESPA”) e em função do bookbuilding (ou coleta de intenções
investimento), a ser conduzido conforme os artigos 23, §1º e 44 da Instrução
CVM 400.
3.
A implementação da Oferta Pública estará sujeita à verificação de
condições favoráveis no mercado nacional e internacional.
4.
A minuta de prospecto preliminar, que foi submetida à analise da
ANBIMA e da CVM, está disponível nas páginas da internet da Companhia
(www.jbs.com.br/ri), da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBovespa
(www.bmfbovespa.com.br).
5.
A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados sobre o
protocolo do pedido de registro da Oferta Pública.

6.
Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre
a Companhia e a Oferta Pública, a Companhia alerta os investidores que estes
deverão basear suas decisões de investimento única e exclusivamente nas
informações constantes do Prospecto relativo à Oferta Pública, a ser
disponibilizado ao público após análise dos documentos da Oferta Pública pela
ANBIMA e pela CVM.
São Paulo, 11 de março 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 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.

