São Paulo, 27 de agosto de 2018.
À
Ilma. Sra. Ana Lucia da Costa Pereira - Superintendência de Acompanhamento de Empresas e
Ofertas de Valores Mobiliários de Renda Variável
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
c.c.:
Sr. Fernando Soares Vieira - Superintendência de Relações com Empresas – SEP
Sr. Francisco José Bastos Santos - Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários
Comissão de Valores Mobiliários – CVM

Ref.: Ofício 1619/2018-SAE - Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na
imprensa
Fazemos referência ao Ofício 1619/2018-SAE da Superintendência de Acompanhamento de
Empresas e Ofertas de Valores Mobiliários de Renda Variável da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão,
por meio do qual solicita esclarecimentos sobre os pontos transcritos abaixo:
“24 de agosto de 2018
1619/2018-SAE
JBS S.A.
At. Jeremiah Alphonsus O'Callaghan
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 24/08/2018, sob o título “Empresa pode
fazer outras aquisições ‘na hora certa’”, consta, entre outras informações, que, para 2019, a meta
da JBS é reduzir o índice de alavancagem para ao redor de 2 vezes.
Solicitamos esclarecimentos sobre o item assinalado, até 27/08/2018, com a sua confirmação ou
não, bem como outras informações consideradas importantes.”
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Prezados Senhores,
A JBS S.A., sociedade por ações de capital aberto com sede no município de São Paulo, estado de
São Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Bloco I, 3º andar, Vila Jaguara, CEP 05118100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.916.265/0001-60 (“JBS” ou “Companhia”), neste ato
representada por seu Diretor de Relação com Investidores, em atenção ao Ofício 1619/2018-SAE
da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, recebido em 24 de agosto de 2018 (“Ofício 1619”), vem por
meio desta, tempestivamente, prestar os esclarecimentos solicitados sobre notícia veiculada no
jornal Valor Econômico, em 24 de agosto de 2018, sob o título “Empresa pode fazer outras
aquisições ‘na hora certa’” (“Notícia”).
A Companhia esclarece que a opinião expressada pelo seu Presidente Executivo de Operações, Sr.
Gilberto Tomazoni, acerca do índice de alavancagem em 2019 consiste na expectativa pessoal de
tal executivo, considerando tanto a estratégia perseguida pela JBS desde junho de 2017 com relação
à redução do endividamento e o fortalecimento do seu fluxo de caixa, quanto os resultados
alcançados no período. Essa opinião pessoal não deve ser entendida como projeção ou estimativa
da Companhia, cuja divulgação não é prática adotada pela JBS, nem representa qualquer evento
que motive o preenchimento do item 11 do Formulário de Referência, ou a divulgação de Fato
Relevante ou Comunicado ao Mercado.
A estratégia definida pela Administração da Companhia desde junho de 2017 de promover a
redução do endividamento e o fortalecimento do fluxo de caixa da Companhia vem sendo
amplamente divulgada ao mercado desde então, conforme demonstrado nos Fatos Relevantes
relacionados ao Programa de Desinvestimentos divulgados em 06/06/2017, 20/06/2017,
03/08/2017, 11/09/2017, 26/10/2017, 17/01/2018 e 16/03/2018, e nos Fatos Relevantes
relacionados ao Acordo de Estabilização e ao Acordo de Normalização divulgados em 25/07/2017
e 14/05/2018, respectivamente.
A Companhia ressalta que preza o bom relacionamento e a transparência com os seus acionistas,
investidores e o mercado em geral, e reitera, nesta oportunidade, que não tem a prática de divulgar
metas, estimativas, projeções ou guidances, conforme informado em seu Formulário de Referência.
Sendo o que nos cumpria ao momento, permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,
JBS S.A.
Jeremiah Alphonsus O´Callaghan
Diretor de Relação com Investidores
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