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COMUNICADO AO MERCADO

A JBS S.A. informa que, em atendimento ao Ofício CVM/SEP/GEA-2/Nº
232/2010, foram reapresentados os itens 12.9 e 12.10 e 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4
do Formulário de Referência, que fazem parte do anexo III e IV,
respectivamente, da Proposta da Administração da Companhia referente
Assembléias Geral Ordinária e Extraordinária arquivado via Sistema IPE em
16/04/2010.
Os referidos itens do Formulário de Referência tratam exclusivamente da
apresentação de informações relativas ao exercício social de 2009 e, portanto,
não alteram quaisquer propostas da Administração a serem deliberadas nas
Assembléias Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia convocadas para
o dia 30/04/2010.
São Paulo, 26 de abril 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.

