São Paulo, 18 de novembro 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

Ref.: Ofício 1017/2019-SLS – JBS S.A. – Solicitação de esclarecimentos sobre notícia
veiculada na imprensa

Prezados Senhores,
JBS S.A., companhia aberta, 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 05118100, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia 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 1017/2019-SLS, de 14
de novembro de 2019 (“Ofício”), vem, por meio desta, prestar os esclarecimentos abaixo.
Questionamento recebido
“Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pela Agência Estado – Broadcast, em 14/11/2019, sob o título
“BNDES se reúne com bancos para definir venda de fatia da JBS”, consta, entre outras
informações, que:
1.
A ideia do BNDES é vender metade da participação que detém de papéis da JBS
entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020;
2.

A oferta movimentaria algo próximo a R$ 8 bilhões.

Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até às 9hs de 18/11/2019, com
a sua confirmação ou não, bem como outras informações consideradas importantes.”
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Sobre o teor da notícia veiculada pela Agência Estado – Broadcast, em 14 de novembro
de 2019 sob o título “BNDES se reúne com bancos para definir venda de fatia da JBS”
(“Notícia”)
A JBS esclarece ter conhecimento de que o BNDES Participações S.A. (“BNDESPAR”)
estuda diferentes alternativas para o desinvestimento de sua participação acionária na
Companhia, inclusive sob a forma de uma oferta pública secundária, porém não participa das
discussões e trabalhos internos de tal acionista.
Desta forma, especificamente com relação à Notícia, a JBS esclarece que o tema está
sendo diretamente conduzido pelo BNDESPAR; e, caso assim requisitada pelo acionista, a JBS
cumprirá com as suas obrigações em conformidade com a regulamentação aplicável às ofertas
de valores mobiliários.
A JBS reitera, contudo, que não possui, neste momento, mais detalhes sobre o tema da
Notícia a serem divulgados ao mercado, nos termos da regulamentação aplicável.
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

Avenida Marginal Direita do Tietê, nº 500, Bloco I, 3º andar, Vila Jaguara- SP – CEP 05118-000
FONE (11) 3144 4000 – FAX (11) 3144 4078 – SÃO PAULO – SP
jurídicosocietario@jbs.com.br - www.jbs.com.br

2

