FATO RELEVANTE

JBS USA ANUNCIA EMISSÃO DE US$500 MILHÕES
EM TÍTULOS DE DÍVIDA
A JBS S.A. (B3: JBSS3, OTCQX: JBSAY, "Companhia"; "JBS") comunica a seus
acionistas e ao mercado em geral, de acordo com a instrução CVM 358 de 3 de janeiro
de 2002, conforme alterada, que a sua subsidiária JBS USA Lux S.A. (“JBS USA”)
concluiu ontem a captação de um Term Loan B, adicional ao Term Loan B já emitido
pela companhia, no montante de US$500 milhões, com uma taxa de LIBOR + 2,5% e
vencimento em Outubro de 2022.
A JBS USA optou por expandir o montante inicial de US$450 milhões para US$500
milhões e obteve um custo de 25bps (pontos base) melhor em relação ao inicialmente
indicado, ambos devido à uma demanda mais de 2,5 vezes superior à originalmente
prevista. Todos os recursos levantados serão destinados ao pagamento da dívida nos
Estados Unidos e para as necessidades usuais de fluxo de caixa.
“A emissão bem sucedida de títulos de dívida pela JBS USA reforça a confiança do
mercado financeiro na capacidade de gestão da Companhia e na perspectiva para as
operações internacionais da JBS”, comentou José Batista Sobrinho, CEO Global da
JBS.

São Paulo, 1 de Junho de 2018

Jeremiah O'Callaghan
Diretor de Relações com Investidores

MATERIAL FACT

JBS USA CONCLUDES US$500 MILLION TERM LOAN B OFFERING
JBS S.A. ("JBS" or "Company" - B3: JBSS3; OTCQX: JBSAY), pursuant to CVM
Instruction 358, of January 3, 2002, as amended, hereby informs its shareholders and
the market in general that its subsidiary JBS USA Lux S.A. (“JBS USA”) announced
yesterday the conclusion of a Term Loan B offering, additional to the Term Loan B
already issued by the company, in an aggregate principal amount of US$500 million, with
a coupon of LIBOR + 2.5% due October 2022.
JBS USA opted to increase the initial amount from US$450 million to US$500 million and
was able to obtain an interest rate 25 basis points lower than originally indicated at launch
due to a demand over 2.5 times greater than the indicated initial amount. Net proceeds
from the offering will be used for debt amortization in the United States and usual cash
flow purposes.
“The successful issuance of new debt by JBS USA reinforces the trust that financial
markets have in the Company’s management capabilities and in the outlook for JBS’
international operations,” commented José Batista Sobrinho, Global CEO of JBS.

São Paulo, June 1, 2018

Jeremiah O'Callaghan
Investor Relations Officer

