JBS S.A. ANUNCIA A CAPTAÇÃO DE US$1,9 BILHÃO EM OPERAÇÃO DE
LIABILITY MANAGEMENT

A JBS S.A. (B3: JBSS3, OTCQX: JBSAY, "Companhia"; "JBS") comunica aos seus acionistas e
ao mercado em geral, de acordo com a instrução CVM 358 de 3 de janeiro de 2002, conforme
alterada, que em 01 de maio, sua subsidiária JBS USA Lux S.A. ("JBS USA") captou US$1,9
bilhão em linha de crédito garantida ("Term Loan B"), com custo de LIBOR + 2,50% e vencimento
em 01 de maio de 2026.
Com os recursos provenientes desta captação, a Companhia pagou US$1,9 bilhão para liquidar
o saldo do Term Loan B com vencimento em 2022, cujo custo também era de LIBOR + 2,50%,
alongando o perfil de sua dívida.

São Paulo, 02 de maio de 2019
Guilherme Perboyre Cavalcanti
Diretor de Relações com Investidores

DISCLAIMER E OBSERVAÇÃO ESPECIAL SOBRE DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS
Este anúncio não se constitui em uma oferta de venda, ou uma solicitação de oferta de compra,
de qualquer título mobiliário e tampouco deverá haver qualquer oferta, solicitação ou venda de
qualquer título mobiliário em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seria
ilegal.
Este comunicado de imprensa contém algumas declarações prospectivas. Declarações que não
são fatos históricos, incluindo declarações sobre nossas perspectivas e expectativas, são
declarações prospectivas. As palavras "esperar", "acreditar", "estimar", "pretender", "planejar" e
expressões semelhantes, quando relacionadas à JBS e suas subsidiárias, indicam declarações
prospectivas. Essas declarações refletem a visão atual da administração e estão sujeitas a vários
riscos e incertezas. Estas declarações são baseadas em vários pressupostos e fatores, incluindo
fatores econômicos, de mercado, industriais e operacionais em geral. Quaisquer alterações
desses pressupostos ou fatores podem levar a resultados práticos diferentes das expectativas
atuais. Não se deve depositar confiança excessiva em tais declarações. As declarações
prospectivas referem-se apenas à data em que foram feitas e a JBS não se obriga a atualizar as
declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias após a data em que foram feitas.

JBS S.A. RAISES US$1.9 BILLION IN A LIABILITY MANAGEMENT
EXERCISE
JBS S.A. (B3: JBSS3, OTCQX: JBSAY, "Company"; "JBS") informs its shareholders and the
market in general, that, pursuant to Article 12 of CVM’s Instruction 358 of January 3, 2002, as
amended, on May 1st 2019, its subsidiary JBS USA Lux S.A. (“JBS USA”) raised US$1.9 billion
through a Senior Secured Term Loan B Facility (“Term Loan”), with an interest rate of LIBOR +
2.50% due on May 1st, 2026.
Proceeds from this loan were used to retire the Term Loan due in 2022, which also had an interest
rate of LIBOR + 2.50%, in a total of US$1.9 billion, extending the Company’s debt profile.

São Paulo, May 2nd, 2019
Guilherme Perboyre Cavalcanti
Investor Relations Officer

DISCLAIMER AND SPECIAL NOTE REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS
This announcement does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy, any
security and nor shall there be any offer, solicitation or sale of any security in any jurisdiction in
which such offer, solicitation or sale would be unlawful.
This press release contains certain forward-looking statements. Statements that are not historical
facts, including statements about our perspectives and expectations, are forward looking
statements. The words “expect,” “believe,” “estimate,” “intend,” “plan” and similar expressions,
when related to JBS and its subsidiaries, indicate forward-looking statements. These statements
reflect the current view of management and are subject to various risks and uncertainties. These
statements are based on various assumptions and factors, including general economic, market,
industry and operational factors. Any changes to these assumptions or factors may lead to
practical results different from current expectations. Excessive reliance should not be placed on
those statements. Forward-looking statements relate only to the date they were made and JBS
undertakes no obligation to update forward-looking statements to reflect events or circumstances
after the date they were made.

