COMUNICADO AO MERCADO
PILGRIM’S PRIDE ANUNCIA PROPOSTA DE OFERTA DE AÇÕES

A JBS S.A. (JBSS3) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Pilgrim’s Pride Corporation
(“PPC”), companhia listada na New York Stock Exchange e controlada pela JBS S.A. ("Companhia") através
de sua subsidiária, JBS USA Holdings, Inc., anunciou hoje que, de acordo com sua intenção estratégica de
melhorar sua estrutura de capital, planeja uma oferta de ações com a emissão de até aproximadamente 44,44
milhões de novas ações ordinárias.
De acordo com a esperada oferta de ações, cada acionista da PPC registrado receberá, sem nenhum custo,
direitos não-transferíveis de aquisição de ações ordinárias da PPC a um preço de subscrição de USD 4,50 por
ação, para agregar um total bruto de USD 200 milhões para a Pilgim’s. Os acionistas da PPC estarão habilitados
a comprar suas respectivas porções pro-rata das ações oferecidas com base em sua posição acionária da data de
registro para a oferta de ações. Os acionistas da PPC que exercerem plenamente seus direitos poderão
subscrever e comprar, sujeitos a certas limitações e atribuição, ações adicionais que permaneçam não subscritas
em conseqüência de quaisquer direitos não exercidos.
A JBS S.A. anunciou a sua atual intenção de adquirir o número de ações a que tem direito, através de sua
subsidiária JBS USA Holdings, principal acionista da PPC, sob a presente oferta de ações e quaisquer direitos
não exercidos pelos demais acionistas em conexão com a oferta de direitos.
Este comunicado ao mercado não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar
quaisquer títulos, nem constitui uma oferta, solicitação ou venda em qualquer jurisdição na qual tal oferta,
solicitação ou venda seja ilegal. Os direitos e as ações ordinárias emissíveis após seus exercícios não foram
registrados sob o United States Securities Act de 1933 ou leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis, e não
podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou de acordo com uma isenção aplicável
das exigências de registro da Securities Act de 1933 e leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis.
São Paulo, 08 de dezembro de 2011.
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