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COMUNICADO AO MERCADO
INALCA JBS: JBS e Cremonini anunciam o fim da sociedade
A JBS S.A. (JBSS3; Novo Mercado), de acordo com as boas práticas de
governança corporativa, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral
que assinou um “Termination Agreement” (Distrato) nesta data com o Grupo
Cremonini pondo fim a sua participação de 50% no capital da INALCA.
Pelos termos do Distrato, a JBS está devolvendo as ações que representam 50%
do capital social da INALCA JBS e o Grupo Cremonini simultaneamente está
reembolsando 218.855.219,50 Euros investidos pela JBS em 2008.
Como parte deste distrato, JBS e Cremonini concordaram abandonar
definitivamente todas as controvérsias relativas às empresas, aos dirigentes e
aos empregados, permitindo às duas companhias prosseguirem nas suas
respectivas atividades.
São Paulo, 04 de março 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.

