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COMUNICADO AO MERCADO
Informações sobre noticias recentes referentes às exportações da
JBS
A JBS S.A. comunica ao mercado em geral, com relação às noticias veiculadas na
mídia nos últimos dias, o seguinte:
Exportações do Brasil para os EUA – O governo brasileiro anunciou ontem a noite
que estava voluntariamente suspendendo as exportações de produtos industrializados
de carne para os EUA. Espera-se que essa suspensão perdure até que as autoridades
de Brasil e EUA possam se encontrar e debater as diferentes metodologias de análise
da presença de resíduos biológicos e químicos nessa categoria de produtos.
Ao mesmo tempo em que essa atitude provoca uma interrupção nas exportações da
JBS através desse canal, o impacto financeiro tende a ser imaterial, tendo em vista
que menos de 0,5% da receita consolidada da Companhia advém de exportações do
Brasil para os EUA. Além disso, a empresa acredita que essa suspensão seja apenas
temporária.
Exportações do Brasil para a Rússia – A Companhia foi informada que as
autoridades Russas decidiram por suspender as exportações de alguns frigoríficos
brasileiros, dos quais 3 plantas são da JBS. Embora a empresa ainda desconheça as
razões para tal suspensão, cabe lembrar que o impacto financeiro tende a ser
irrelevante, uma vez que a JBS possui outras 14 plantas com habilitação para exportar
para a Rússia.

São Paulo, 28 de Maio 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.

