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FATO RELEVANTE
Em atendimento às disposições da Instrução CVM n.º 358, de 03 de Janeiro de
2002, os administradores da JBS S.A. ("Companhia"), comunicam aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, de acordo com o disposto na Instrução
CVM n.º 384, de 17 de Março de 2003, a Companhia contratou a BTG
PACTUAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A., com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.729, 10º andar-parte, Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
43.815.158/0001-22, para exercer a função de formador de mercado de suas
ações ordinárias ON (JBSS3) no âmbito da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros (“Market Maker”) pelo período de 12 (doze)
meses, prorrogável automaticamente por períodos iguais caso não haja
manifestação contrária de qualquer das partes, com o objetivo de fomentar a
liquidez das referidas ações. A Companhia informa ainda que 923.614.358 ações
ordinárias de sua emissão encontram-se em circulação no mercado e que não
celebrou qualquer contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra
e venda de valores mobiliários de sua emissão com o formador de mercado.
O formador de mercado iniciará as suas atividades a partir de hoje.
São Paulo, 24 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.

