COMUNICADO AO MERCADO
JBS ANUNCIA AQUISIÇÃO DE PROCESSADORA DE SUÍNOS EM SEBERI/RS
A JBS S.A. (“JBS” – B3: JBSS3; OTCQX: JBSAY) comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral, de acordo com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº
358 de 3 de janeiro de 2002, que a sua controlada Seara Alimentos Ltda. (“Seara”)
assinou, em 25.04.2019, com Adelle Indústria de Alimentos Ltda. (“Adelle”) e demais
garantidoras, um Contrato de Compra e Venda de Ativos e Outras Avenças (“Contrato
de Compra e Venda de Ativos”) para a compra de uma processadora de suínos,
incluindo sistema de integração, que estão localizados no Município de Seberi, Estado
do Rio Grande do Sul.
O preço em contrapartida da aquisição dos ativos é de R$ 235 milhões e será pago,
pela Seara, da seguinte forma: (i) R$ 80 milhões por meio de dação em pagamento do
Frigorífico Frederico, localizado em Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul; (ii) R$
115 milhões por meio da assunção de determinadas dívidas da Adelle; e (iii) R$ 40
milhões em moeda corrente nacional.
A consumação desta operação está sujeita à aprovação prévia da autoridade brasileira
de defesa da concorrência, dentre outras condições usuais a este tipo de operação.

São Paulo, 26 de abril de 2019
Guilherme Perboyre Cavalcanti
Diretor de Relações com Investidores

NOTICE TO THE MARKET
JBS ANNOUNCES THE ACQUISITION OF A PORK PROCESSING PLANT IN
SEBERI/RS, BRAZIL
JBS S.A. (“JBS” – B3: JBSS3; OTCQX: JBSAY) communicates to its shareholders and
the market in general, in accordance with the terms of the Brazilian Securities and
Exchange Commission Instruction no. 358, dated January 3, 2002, that its controlled
entity Seara Alimentos Ltda. (“Seara”) signed, on April 25, 2019, with Adelle Indústria
de Alimentos Ltda. (“Adelle”) and other guarantor parties, a Sale and Purchase of
Assets and Other Adjustments’ Agreement (“Sale and Purchase of Assets Agreement”)
to acquire a pork processing plant, including its integration system, located in the city of
Seberi, state of Rio Grande do Sul.
The acquisition price of the assets is R$ 235 million and will be paid by Seara as follows:
(i) R$ 80 million through a transfer of the Frederico Refrigerated Pork Plant, located in
the city of Frederico Westphalen, state of Rio Grande do Sul; (ii) R$ 115 million through
debt assumption; and (iii) R$ 40 million in local currency.
The conclusion of the transaction is subject to the approval of the Brazilian Antitrust
Authority, amongst other usual conditions.

São Paulo, April 26th, 2019
Guilherme Perboyre Cavalcanti
Investors Relations Officer

