FATO RELEVANTE

JBS S.A. TEVE RATING ELEVADO PELA
MOODY’S DE B3 PARA B1
A JBS S.A. (“Companhia” ou “JBS” – B3: JBSS3; OTCQX: JBSAY), nos termos
da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica
aos seus acionistas e ao mercado em geral que a agência de rating Moody’s
elevou a classificação da JBS S.A. de B3 para B1 e da sua subsidiária JBS USA
Lux S.A. (“JBS USA”) de B2 para B1. A perspectiva para todos os ratings é
estável.
De acordo com o relatório da agência, a elevação do rating decorre do anúncio
da celebração do Acordo de Normalização da Companhia com instituições
financeiras, bem como da resiliência das operações da JBS ao longo dos últimos
anos. Ainda segundo o relatório, o rating da JBS continua sendo suportado pela
força de sua operação global como a maior produtora de proteínas e sua elevada
diversificação de produtos, de fontes de matéria-prima e vendas.
“Esse reconhecimento, vindo de uma das principais agências globais de
classificação de risco, referenda o bom momento econômico e financeiro da JBS
e atesta a percepção positiva do mercado. Foi uma semana repleta de notícias
animadoras, com destaque para a divulgação dos consistentes resultados da
Companhia no primeiro trimestre e a celebração do acordo de normalização com
os bancos no Brasil, o que reforça a confiança de todos os stakeholders”, afirmou
José Batista Sobrinho, CEO Global da JBS.

São Paulo, 18 de maio de 2018.
Jeremiah O’Callaghan
Diretor de Relações com Investidores

MATERIAL FACT
JBS S.A. WAS UPGRADED BY MOODY’S TO B1 FROM B3
JBS S.A. (the “Company” or “JBS” – B3: JBSS3; OTCQX: JBSAY) in accordance
with the terms of CVM Instruction No. 358, dated January 3, 2002, as amended,
communicates to its shareholders and to the market in general that the rating
agency Moody’s upgraded JBS S.A. to B1 from B3 and its subsidiary JBS USA
Lux S.A. to B1 from B2, both ratings with stable outlook.
In accordance with the report, the upgrade follows the announcement of the
Normalization Agreement between the Company and financial institutions, as
well as the resilience of JBS operations throughout the past couple of years. The
report also states that JBS rating continues to be supported by the strength of its
global operations as the world's largest protein producer and its high
diversification of protein products, raw material sourcing and sales.
“This recognition, coming from one of the leading rating agencies in the world,
supports the good economic and financial momentum of JBS and confirms the
positive perception of the market. This was a week of positive news, with the
presentation of the Company’s consistent results for the first quarter of this year
and the celebration of the Normalization Agreement with banks in Brazil, which
reinforces the confidence of all stakeholders”, affirmed José Batista Sobrinho,
Global CEO of JBS

São Paulo, May 18, 2018.
Jeremiah O’Callaghan
Investor Relations Officer

