São Paulo, 23 de agosto de 2019.

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
Sra. Ana Lucia da Costa Pereira
Superintendência de Listagem e Supervisão de Emissores
Com cópia para:
Comissão de Valores Mobiliários – CVM
Sr. Fernando Soares Vieira
Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários

Ref.:

Ofício 748/2019-SLS - JBS S.A. - Solicitação de esclarecimentos sobre notícia

veiculada na imprensa

Questionamento:

“Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa

Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 16/08/2019, sob o título “JBS resgata
projeto de IPO nos EUA para alavancar aquisições”, consta, entre outras informações, que a
JBS:

1.

Vislumbra listar as operações no exterior em uma bolsa nos Estados Unidos;

2.
Aposta na listagem de ações nos EUA como uma ferramenta relevante para financiar
as futuras aquisições;

Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 23/08/2019 às 9h, com a sua
confirmação ou não, bem como outras informações consideradas importantes.”
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Prezados Senhores,
JBS S.A., sociedade por ações de capital aberto e autorizado, 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 05118-100, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda sob o nº 02.916.265/0001-60 (“JBS”), neste ato representada por seu
Diretor de Relação com Investidores, em atendimento à solicitação de Vossa Senhoria no
Ofício 748/2019-SLS, de 22 de agosto de 2019 (“Ofício”), vem, por meio desta, prestar seus
esclarecimentos e manifestar-se sobre o teor da notícia veiculada no site do jornal Valor
Econômico, em 16 de agosto de 2019 (“Notícia”).
A Companhia esclarece que conforme se pode observar em Fatos Relevantes e
Comunicados ao Mercado divulgados pela Companhia nos anos de 2016 e de 2017, a
Companhia “vislumbra listar as operações no exterior em uma bolsa nos Estados Unidos”
desde o final de 2016, sendo que atualmente inexiste qualquer compromisso de realizar ou de
finalizar o procedimento de listagem, tendo sido demostrada apenas uma mera expectativa de
condução do projeto dentro da estratégia de negócio da Companhia.
Em relação à “aposta na listagem de ações nos EUA como uma ferramenta relevante
para financiar as futuras aquisições”, o Diretor Presidente, Sr. Gilberto Tomazoni, conforme
consta na própria Notícia ressaltou que “ponderando que as compras não dependem da
abertura de capital nos Estados Unidos”. A atual situação financeira da Companhia, conforme
amplamente demonstrado ao mercado na divulgação dos resultados do 2º trimestre de 2019,
coloca a Companhia em posição favorável para, de forma responsável e dentro do curso
regular de seus negócios, analisar oportunidades de crescimento que tenham sinergia com
seus negócios e promovam sua estratégia empresarial, mantendo sempre a disciplina
financeira que caracterizou a gestão da Companhia nos últimos anos.
Quando na Notícia o Diretor Presidente, Sr. Gilberto Tomazoni, diz “O crescimento
exclusivamente orgânico deixou de ser prioridade”, ele deixa claro apenas uma visão sob o
ponto de vista de estratégia empresarial da Companhia na condução dos seus negócios. Em
nenhum momento o Sr. Gilberto Tomazoni informou que, oficialmente, a Companhia está
trabalhando em um procedimento de listagem para uma data específica ou buscando
financiamento para eventuais aquisições no momento.
A Companhia destaca ainda que, conforme consta na Notícia, “Embora a intenção seja
clara, a JBS não deu detalhes sobre o formato da empresa que será listada”, mais uma vez fica
clara que se trata apenas de uma possível estratégia da Companhia para condução dos seus
negócios não existindo no momento qualquer informação concreta para divulgação ao
mercado.
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Por fim, a Companhia reforça que irá se pronunciar em momento oportuno se de fato
optar por um procedimento de listagem, observando sempre toda legislação aplicável às
comunicações com o mercado.
Sendo o que nos cumpria ao momento, permanecemos à disposição para
esclarecimentos adicionais.
Atenciosamente,
JBS S.A.

JBS S.A.
Guilherme Perboyre Cavalcanti
Diretor de Relações com Investidores
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