COMUNICADO AO MERCADO
JBS ANUNCIA AQUISIÇÃO DA MARBA

A JBS S.A. (“JBS” ou “Companhia” – B3: JBSS3; OTCQX: JBSAY), comunica aos seus acionistas
e ao mercado em geral, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de
3 de janeiro de 2002 que a sua controlada Seara Alimentos Ltda. celebrou nesta data um
Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças para aquisição do Frigorífico Marba
Ltda. (“Marba”).
Essa aquisição está em linha com a estratégia da Companhia de ampliar a participação de
produtos de maior valor agregado e de marcas em seu portfólio. Com faturamento anual de cerca
de R$350 milhões, a Marba é uma das marcas mais tradicionais no segmento de frios e
embutidos e referência no segmento de mortadelas no Estado de São Paulo.
A consumação desta operação está sujeita à aprovação da autoridade brasileira de defesa da
concorrência, dentre outras condições usuais a este tipo de operação.

São Paulo, 6 de novembro de 2019
Guilherme Perboyre Cavalcanti
Diretor de Relações com Investidores

NOTICE TO THE MARKET
JBS ANNOUNCES THE ACQUISITION OF MARBA

JBS S.A. (the “Company” or “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., on the present date, entered into an Agreement to Purchase and Sell
Quotas and Other Covenants for the acquisition of Frigorífico Marba Ltda. ("Marba").
This acquisition is in line with the Company’s strategy to increase the share of higher value-added
and branded products in its portfolio. With annual revenues of around R$350 million, Marba is
one of the most traditional brands of cold cuts and sausages, and a reference in the bologna
segment in the state of São Paulo.
The closing of this transaction is subject to the approval of the Brazilian Administrative Council
for Economic Defense – CADE, among other usual conditions for this type of transaction.

São Paulo, November 6, 2019
Guilherme Perboyre Cavalcanti
Investor Relations Officer

