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COMUNICADO AO MERCADO
JBS elege para suas operações mundiais Joesley Batista para
Presidente do Conselho de Administração e Wesley Batista para
Presidente Executivo e CEO
A JBS S.A. (JBSS3; Novo Mercado), de acordo com as boas práticas de
governança corporativa e com a regulamentação do Novo Mercado, comunica a
seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração elegeu
Joesley Batista para a Presidência do Conselho de Administração e Wesley
Batista para Presidente Executivo e CEO da JBS S.A. a partir de 01 fevereiro de
2011.
Após 5 anos à frente de um processo de crescimento e internacionalização da
Companhia, e dando continuidade à modernização da governança corporativa,
Joesley Batista, que acumulava as funções de Presidente do Conselho de
Administração e CEO da JBS S.A. indicou Wesley Batista para substituí-lo no
cargo de CEO.
Com 22 anos na Companhia, Wesley dirigiu os negócios de carne da JBS na
América do Sul antes de assumir, nos últimos 4 anos, a posição de CEO da JBS
USA, dedicando-se à estruturação, expansão e integração das operações norteamericanas e australianas.
“Wesley, com sua larga experiência e trajetória de sucesso no setor, é
excepcionalmente qualificado para liderar a JBS S.A. e os seus 125.000
colaboradores ao redor do mundo e atingir um nível de sucesso ainda maior nos
próximos anos.” Joesley declarou. “Ele tem conhecimento profundo de nosso
negócio e terá condições de consolidar a integração e a captura de sinergias
entre as nossas plataformas mundiais, que, tenho certeza, contribuirá para a
geração de valor aos acionistas e um futuro melhor para os colaboradores.”
“Sinto-me orgulhoso por mais este passo, que demonstra a maturidade de nosso
corpo diretivo, e que me permitirá como Presidente do Conselho de
Administração, maior dedicação aos assuntos estratégicos e à perenidade da
empresa que foi fundada por meu pai há 58 anos.” Acrescentou Joesley.
São Paulo, 1 de fevereiro de 2011
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.

