AVISO AOS ACIONISTAS
DOCUMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
CONVOCADA PARA O DIA 28 DE ABRIL DE 2020

JBS S.A. (“JBS” - B3: JBSS3, OTCQX: JBSAY) considerando o atual cenário de combate à pandemia de
COVID-19 e em complementação ao mencionado no Edital de Convocação e na Proposta da Administração
da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da JBS que será realizada em 28 de abril de 2020 (“AGOE”),
divulgados aos seus acionistas no dia 25 de março de 2020, vem pelo presente Aviso aos Acionistas prestar
as seguintes informações adicionais relacionadas às respectivas participações na AGOE:
1. Por conta do momento crítico e desafiador do combate à disseminação da pandemia de COVID-19 e a
fim de evitar exposição de seus acionistas ao risco de contaminação, a JBS recomenda e incentiva os seus
acionistas a evitarem a participação pessoal na AGOE e a fazerem uso do Boletim de Voto à Distância, em
atendimento às recomendações das autoridades de saúde brasileiras e internacionais de manutenção de
distanciamento social.
2. Neste contexto, e tendo em vista as limitações ao funcionamento de órgãos da administração pública e
as recomendações de distanciamento social, a JBS dispensará o reconhecimento de firmas e o registro
perante o Registro de Títulos e Documentos dos documentos necessários à participação dos acionistas na
AGOE, nos termos do artigo 10 de seu Estatuto Social e do artigo 126 da Lei no. 6.404/76 e conforme
mencionado no Edital de Convocação e na Proposta da Administração da AGOE.
3. A JBS também dispensará a entrega física (i) do Boletim de Voto à Distância; e (ii) de documento de
identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso, em
sua sede social e admitirá que os mesmos sejam encaminhados apenas ao e-mail ri@jbs.com.br,
observados, respectivamente, os prazos de até 5 (cinco) dias e de até 72 (setenta e duas horas) antes da
realização da AGOE.
4. As informações completas sobre os procedimentos a serem adotados para viabilizar a participação na
AGOE constam do Edital de Convocação e da Proposta da Administração, disponíveis no site de Relações
com Investidores da Companhia (www.jbs.com.br/ri), e nos sites da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
(www.b3.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br).
A JBS manterá estrutura para atendimento aos acionistas que queiram comparecer presencialmente à
AGOE e informa que serão adotadas medidas sanitárias para contenção da disseminação da COVID-19,
tais como distanciamento social, medição de temperatura e uso de máscaras.

São Paulo, 20 de abril de 2020.
Guilherme Perboyre Cavalcanti
Diretor de Relações com Investidores

NOTICE TO SHAREHOLDERS
DOCUMENTS REQUIRED FOR PARTICIPATION IN
THE ANNUAL AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS’ MEETING
CALLED FOR APRIL 28, 2020

JBS S.A. (“JBS” - B3: JBSS3, OTCQX: JBSAY), considering the current efforts to combat the COVID-19
pandemic and further to the Call Notice and the Management Proposal for JBS’ Annual and Extraordinary
Shareholders’ Meeting to be held on April 28, 2020 (“AESM”), disclosed to its shareholders on March 25,
2020, hereby provides the following additional information related to participation in the AESM:
1. Due to the critical and challenging scenario of the COVID-19 pandemic and in order to combat the spread
of the disease by avoiding exposing its shareholders to the risk of contamination, JBS recommends and
encourages its shareholders not to attend the AESM in person, but to use the Remote Voting Form, in
compliance with the recommendations of Brazilian and international health authorities to maintain social
distancing.
2. In this context, and in view of the limited operations of government bodies and the recommendations for
social distancing, JBS will waive the requirements of notarization of signatures and registration of the
documents necessary for shareholder participation in the AESM with the Registry of Deeds and Documents,
pursuant to article 10 of its Bylaws and article 126 of Law 6,404/76, as mentioned in the Call Notice and in
the Management Proposal for the AESM.
3. JBS will also dispense with physical delivery of (i) the Remote Voting Form; and (ii) identity document
and/or corporate acts that prove legal representation, as the case may be, at its headquarters, accepting the
submission of said documents via email to ri@jbs.com.br, up to five (5) days and up to seventy-two hours
(72) prior to the AESM, respectively.
4. For complete information on the procedures to be adopted for participation in the AESM, please refer to
the Call Notice and the Management Proposal, available on the Company's Investor Relations website
(www.jbs.com.br/ri) and on the websites of B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) and the Brazilian
Securities and Exchange Commission - CVM (www.cvm.gov.br).
JBS will have a structure in place for shareholders who want to attend the AESM in person and declares that
sanitary measures will be adopted to contain the spread of COVID-19, such as social distancing, temperature
measurement and the use of masks.

São Paulo, April 20, 2020.
Guilherme Perboyre Cavalcanti
Investor Relations Officer

