São Paulo, 04 de setembro 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 799/2019-SLS - JBS - 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 04/09/2019, sob o título “JBS faz
ofensiva em NY para atrair investidor”, consta, entre outras informações, que a JBS,
considerando a estratégia de aumento do seu valor de mercado, inevitavelmente passará pela
listagem da companhia em uma bolsa de valores nos Estados Unidos, objetivo que foi
enfatizado no mês passado, em teleconferência com analistas sobre os resultados do segundo
trimestre.
Solicitamos esclarecimentos sobre o item assinalado, até às 9hs de 05/09/2019, 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
Relações com Investidores, em atendimento à solicitação de Vossa Senhoria no Ofício 799/2019SLS, de 04 de setembro de 2019 (“Ofício”), vem, por meio desta, prestar seus esclarecimentos
e manifestar-se sobre o teor da notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 04 de setembro
de 2019 (“Notícia”).
A Companhia esclarece que, conforme já informado na resposta do Ofício 748/2019SLS, datada de 23 de agosto de 2019, e observado nos Fatos Relevantes e Comunicados ao
Mercado divulgados pela Companhia nos anos de 2016 e de 2017, no contexto da estratégia
empresarial adotada na condução dos seus negócios, considera desde o final de 2016 a
“listagem da companhia em uma bolsa de valores nos Estados Unidos”.
A Companhia reafirma que a Notícia retrata mera especulação de condução do projeto
dentro da estratégia da Companhia, conforme “enfatizado no mês passado, em teleconferência
com analistas sobre os resultados do segundo trimestre”, já amplamente divulgada em
oportunidades anteriores.
Por fim, a Companhia reforça que, conforme consta da Notícia, “Os executivos da JBS
não quiseram dar entrevistas”, deixando explicitamente claro que em nenhum momento a
Companhia ou qualquer de seus executivos se pronunciaram no sentido de que, oficialmente, a
Companhia está trabalhando em um procedimento de listagem para uma data específica ou
inevitavelmente realizará uma listagem.
Mais uma vez a Companhia reafirma o compromisso de que irá se pronunciar em
momento oportuno se de fato optar por um procedimento de listagem, observando sempre toda
legislação aplicável às comunicações que devem ser divulgadas ao 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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