FATO RELEVANTE
JBS ANUNCIA NOMEAÇÃO DE GILBERTO TOMAZONI COMO CEO GLOBAL

A JBS S.A. (“Companhia” ou “JBS” – B3: JBSS3; OTCQX: JBSAY), nos termos da
Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, em reunião realizada hoje, 04 de dezembro de
2018, o Conselho de Administração da JBS (“Conselho”) elegeu por unanimidade
Gilberto Tomazoni como CEO Global da Companhia.
“Tenho muita satisfação de ter o Tomazoni como sucessor. Ele vive a Cultura da
empresa e conhece profundamente os nossos negócios em todo o mundo. Como COO,
comandou as operações da JBS com muito sucesso e, a partir de agora, irá liderar a
Companhia em uma nova fase de desenvolvimento”, afirma José Batista Sobrinho.
Gilberto Tomazoni é executivo da JBS desde 2013 e tem mais de 35 anos de experiência
em posições de liderança no setor de alimentos. No último ano, ocupou a posição de
COO da Companhia, período em que esteve diretamente envolvido na estratégia de
negócios da JBS globalmente.
“Agradeço pela confiança depositada em mim por José Batista Sobrinho e pelo
Conselho de Administração. Junto com um time extraordinário de 230 mil colaboradores,
estarei dedicado em consolidar a JBS como uma empresa global de alimentos,
reconhecida pelo seu modelo único de negócios e pela qualidade, segurança e inovação
de seus produtos e marcas”, afirma Gilberto Tomazoni. “Meu compromisso é com a
reputação da empresa, com a integridade das nossas relações, evoluindo em padrões
de transparência, governança e compliance para nos tornarmos uma referência global”,
conclui o executivo.
José Batista Sobrinho foi o primeiro presidente da JBS, empresa que fundou em 1953,
e se mantém como membro do Conselho de Administração da Companhia – posição
que ocupa há mais de 10 anos.
O novo CEO da empresa assumirá as funções imediatamente.
Sobre Gilberto Tomazoni:
Engenheiro Mecânico, com pós-graduação em Gestão, possui vasta experiência e
conhecimento da indústria de alimentos. Trabalhou durante 27 anos na Sadia, onde
iniciou como trainee e foi diretor presidente. Atuou por três anos como Vice-Presidente
da Bunge Alimentos, gerindo os negócios de alimentos e ingredientes, respondendo
também como Diretor Executivo para América do Sul e Central. Ingressou na JBS como
Presidente Global do Negócio de Aves. Liderou como CEO a formação da Seara
Alimentos. Em 2015, assumiu a Presidência Global de Operações e desde 2017 é o
COO Global da JBS. Desde 2013, preside o Conselho da Pilgrim´s Pride Corporation.
Adicionalmente, é membro do Conselho Consultivo Internacional da Fundação Dom
Cabral (FDC).

A Companhia fará uma teleconferência em Português com o mercado às 10h BRT (7am
EST) e uma em inglês ao meio-dia BRT (09h EST) do dia 05 de dezembro, quarta-feira,
a respeito da nomeação.
Os dados de acesso à teleconferência são:
Teleconferência em Português (10h BRT / 07h EST)
Brasil: +55 11 3193-1001 / +55 11 2820-4001
Senha: JBS
Acesso ao Webcast: http://choruscall.com.br/jbs/dezembro18.htm
Teleconferência em Inglês (12h BRT / 09h EST)
Brasil: +55 11 3193-1001 / +55 11 2820-4001
Internacional: +1-646-828-8246 / +1 646 291-8936 / +1 412 317-6029
Senha: JBS
Acesso ao Webcast: http://choruscall.com.br/jbs/december18.htm

São Paulo, 04 de dezembro de 2018
Jeremiah Alphonsus O’Callaghan
Diretor de Relações com Investidores

MATERIAL FACT
JBS ANNOUNCES APPOINTMENT OF GILBERTO TOMAZONI AS GLOBAL CEO

JBS S.A. ("Company" or "JBS" - 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, in a meeting held today, December 4, 2018, the Board of
Directors of JBS ("Board") unanimously elected Gilberto Tomazoni as the Company’s
Global Chief Executive Officer (CEO).
"I am very pleased that Tomazoni is my successor. He lives the company's culture and
has a deep knowledge of our business worldwide. As Chief Operating Officer, he led
JBS operations with great success and, from now on, will lead the Company in a new
phase of its development," said José Batista Sobrinho.
Gilberto Tomazoni has been an executive at JBS since 2013 and has more than 35 years
experience in senior positions in the food industry. For the past year he was the
Company’s Chief Operating Officer (COO), during which time he was directly involved in
JBS's business strategy globally.
"I am grateful for the confidence placed in me by José Batista Sobrinho and the Board
of Directors. Together with an outstanding team of 230,000 employees around the world,
I will be dedicated to consolidating JBS as a global food company, recognized for its
unique business model and the quality, safety and innovation of its products and brands”,
said Gilberto Tomazoni. "My commitment is with our company's reputation and the
integrity of our relationships. And, through a relentless attention to transparency,
governance and compliance I want JBS to become a global benchmark”, Tomazoni
concluded.
José Batista Sobrinho was the first president of JBS, a company he founded in 1953,
and remains a member of the Company's Board of Directors, a position he has held for
more than 10 years.
Gilberto Tomazoni will assume the role of CEO with immediate effect.
About Gilberto Tomazoni:
Mr. Tomazoni has a degree in mechanical engineering and a postgraduate degree in
management. He has extensive experience in, and knowledge of, the food industry. He
worked at Sadia for 27 years, where he started as a trainee and rose to become the
CEO. He served for three years as Vice President of Bunge Alimentos, managing the
food and ingredients business, and was also the Executive Director for South and Central
America. He joined JBS as Global President of the poultry business in 2013, and
subsequently led the establishment of Seara Alimentos as CEO. In 2015, he was named
President of JBS’ Global Operations and, since 2017, has served as the Company’s
Global Chief Operating Officer. In 2013 he was named Chairman of the Board of Pilgrim's

Pride Corporation. He is also a member of the International Advisory Council of
Fundação Dom Cabral (FDC).
The Company will host a conference call with the market at 10am BRT (7am EST) in
Portuguese and one in English at 12 noon BRT (09am EST) on December 5 regarding
the appointment.
The conference call access information is:
English Conference Call (12pm BRT / 09am EST)
Brazil: +55 11 3193-1001 / +55 11 2820-4001
International: +1-646-828-8246 / +1 646 291-8936 / +1 412 317-6029
Password: JBS
Access to Webcast: http://choruscall.com.br/jbs/december18.htm
Portuguese Conference Call (10am BRT / 07am EST)
Brazil: +55 11 3193-1001 / +55 11 2820-4001
Password: JBS
Access to Webcast: http://choruscall.com.br/jbs/dezembro18.htm
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