JBS USA ANUNCIA US$95 MILHÕES EM INVESTIMENTOS EM UNIDADE DE
PRODUÇÃO DE CARNE BOVINA NOS ESTADOS UNIDOS

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 sua subsidiária integral, JBS USA, anunciou investimentos na ordem de US$95
milhões em um projeto de expansão na sua unidade de produção de carne bovina em Grand
Island, no Nebraska. O projeto inclui novas e melhoradas áreas de manejo animal, instalações
de chão de fábrica modernas, com controle de temperatura, além da reconfiguração da fábrica
de forma a melhorar a experiência entre os colaboradores, a segurança do alimento e a qualidade
do produto.
A expansão de quase 10.000 m² e melhorias na fábrica irão posicionar a Companhia para atender
de forma sustentável a demanda de seus clientes e consumidores por produtos de carne bovina
de maior qualidade e sabor nos Estados Unidos. O projeto de expansão já foi iniciado e deve ser
concluído no início de 2021. As operações na unidade de Grand Island não serão interrompidas
durante o processo de expansão.
Localizada no coração da região produtora de gado no estado do Nebraska, a unidade de Grand
Island possui mais de 670 produtores locais de gado e exporta seus produtos para mais de 30
países no mundo, incluindo Canadá, Chile, Coreia, Hong Kong, Japão, México e Singapura, por
meio das marcas 1855 Black Angus©, Swift© e Swift Black Angus©. O projeto de expansão irá
permitir que a Companhia se capitalize de forma estratégica na crescente demanda por carne
bovina americana de alta qualidade e por produtos de valor agregado de carne bovina.

São Paulo, 29 de maio de 2019
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NOTICE TO THE MARKET
JBS USA ANNOUNCES US$95 MILLION INVESTMENT IN BEEF
PRODUCTION IN THE UNITED STATES
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, that its wholly-owned subsidiary JBS USA announced a US$95 million expansion
project at its Grand Island, Nebraska, beef production facility. The project includes new, improved
animal handling facilities, a state-of-the-art, temperature-controlled harvest floor and facility
reconfiguration designed to improve team member experience, food safety and product quality.
The 107,000 square foot expansion and facility enhancements will better position the company
to sustainably meet evolving customer and consumer expectations for high-quality, great-tasting
U.S. beef products. This expansion project has already begun and is anticipated to be completed
in early 2021. Operations at Grand Island will continue uninterrupted throughout project
execution.
Located in the heart of American cattle country in central Nebraska, JBS Grand Island partners
with more than 670 local producers to export U.S. beef to more than 30 different countries around
the world, including Canada, Chile, Hong Kong, Japan, Korea, Mexico and Singapore, under
signature brands such as 1855 Black Angus©, Swift© and Swift Black Angus©. The expansion
project will allow the company to strategically capitalize on increased international demand
forecasts for high-quality U.S. beef and value-added beef products.
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