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COMUNICADO AO MERCADO
Inalca JBS

A JBS S.A. (JBSS3) comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que, em
complemento ao fato relevante e comunicado ao mercado de 07 de julho e 04 de
agosto de 2010, a Companhia espera que sejam cumpridos os termos e
condições do contrato assinado entre JBS e Grupo Cremonini.
Entretanto, diante do litígio e das notícias veiculadas na mídia relativas às
possíveis soluções, os órgãos de Administração da Companhia (Conselho ou
Assembléia, o que for cabível) deliberará em momento oportuno sobre a melhor
solução para essa questão, dentre elas: a divisão dos ativos entre os sócios;
recompra de sua participação pelo Grupo Cremonini; ou a aquisição de 50% dos
sócios italianos.
De acordo com as boas práticas de Governança Corporativa, a Companhia irá
manter o mercado informado sobre eventuais decisões tomadas.
São Paulo, 23 de agosto de 2010.

Jeremiah O’Callaghan
Diretor de Relações com Investidores
Sobre a JBS S.A.
A JBS S.A. é hoje a maior produtora e exportadora de proteínas do mundo com uma capacidade de
abate diária de 90,3 mil cabeças de gado, 48,5 mil cabeças de porco, 7,6 milhões de aves e 24,5 mil
cabeças de cordeiro. As operações da Companhia incluem 140 unidades de produção, 61 localizadas no
Brasil, 6 na Argentina, 2 no Paraguai, 50 nos EUA, 3 no México, 10 na Austrália, 8 na Itália e 1 na China,
Rússia e Uruguai. Adicionalmente a JBS S. A. possui operações de confinamento nos EUA, Austrália,
Brasil e Itália, somando 18 unidades em todo o mundo com capacidade de engordar 1.05 milhões de
cabeças de gado, uma operação de curtume com capacidade para processar 154.500 M2 de couro por
dia e uma capacidade de produção de leite de 1.266 toneladas por dia. A receita líquida da JBS em 2009
foi de R$ 34,3 bilhões. A Companhia emprega aproximadamente 125 mil pessoas e suas marcas "Friboi",
"Swift", "Swift and Company", "La Herencia", "1855 Swift Premium", "Maturatta", "Cabaña Las Lilas",
"Organic Beef Friboi", "Anglo", "Mouran", "Plata", "King Island", "Beef City", "AMH", "Inalca", "Montana",
"Ibise", "Gold Kist", "Vigor", "Leco" e "Bertin" são amplamente reconhecidas como símbolo de qualidade.
Mais informações sobre a JBS S.A. estão disponíveis em www.jbs.com.br/ri.

