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São Paulo, 19 de abril de 2007.
À
JBS S.A.
At.:
Sr. Sergio Longo
Diretoria de Relações com Investidores
Ref.:

Participação Relevante

Prezados Senhores,
Fazemos referência à nossa comunicação relacionada à participação relevante detida na JBS S.A.
(“Companhia”), cuja cópia segue anexa.
Vimos através desta esclarecer e especificar que dentre a posição de 71.250.100 ações ordinárias de
emissão da JBS S.A. (“Companhia”), correspondentes a 8,38 % de ações representativas do capital social
da Companhia, detidas por fundos geridos e/ou administrados por subsidiárias do Banco UBS Pactual S.A.
inclui-se a posição de 70.000.000 (setenta milhões) ações, representativas de 8,24% do capital social da
Companhia, detidas pelo ZMF Fundo de Investimento em Participações, inscrito no CNPJ sob n.º
08.661.352/0001-08 (“ZMF FIP”).
O ZMF Fundo de Investimento em Participações é gerido e administrado por sociedades do conglomerado
UBS Pactual, e a totalidade de suas cotas são detidas por José Batista Sobrinho, Flora Mendonça Batista,
José Batista Júnior, Valére Batista Mendonça Ramos, Vanessa Mendonça Batista, Wesley Mendonça
Batista, Joesley Mendonça Batista e Vivianne Mendonça Batista, todos membros da Família Batista,
controladora da Companhia, sendo cada um destes titular de 16,66% do patrimônio do ZMF Fundo de
Investimento em Participações.
Sendo o que nos cumpria informar até o momento, solicitamos a V.Sas. que seja realizada a devida
divulgação das informações aqui apresentadas ao mercado.
Atenciosamente,

Banco UBS Pactual S.A.

ANEXO
São Paulo, 18 de abril de 2007.
À
JBS S.A.
At.:
Sr. Sergio Longo
Diretoria de Relações com Investidores
Ref.:

Participação Relevante

Prezados Senhores,
De acordo com o caput do Artigo 12 da Instrução 358 da Comissão de Valores Mobiliários, servimo-nos
desta para informá-lo que fundos geridos e/ou administrados por subsidiárias do Banco UBS Pactual S.A.,
inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n.º 30.306.294/0001-45, atingiram em 30 de março
de 2007 participação proprietária direta de 71.250.100 ações ordinárias de emissão da JBS S.A.
(“Companhia”), correspondentes a 8,38 % de ações representativas do capital social da companhia.
Adicionalmente informamos que a entidade do Grupo UBS, UBS AG London Branch, possuia em 30 de
março de 2007 participação direta de 16.581.900 ações ordinárias de emissão da Companhia,
correspondetes a 1,95% de ações representativas do capital social da companhia.
Declara o signatário que o objetivo da participação é a simples realização de investimentos financeiros em
ações de emissão da Companhia e não objetiva alterar a composição do controle da Companhia tampouco
alterar a estrutura administrativa da Companhia. Os fundos geridos e/ou administrados por subsidiárias do
Banco UBS Pactual S.A. e o UBS London AG London Branch não possuíam, em 30 de março de 2007,
quaisquer outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia, tampouco havia celebrado
qualquer acordo ou contrato que regulasse o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores
mobiliários de emissão da Companhia.
Atenciosamente,

Banco UBS Pactual S.A.
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