FATO RELEVANTE
JBS ANUNCIA AQUISIÇÃO DOS ATIVOS DE
MARGARINA DA BUNGE NO BRASIL
A JBS S.A. (“JBS” ou “Companhia” – B3: JBSS3; OTCQX: JBSAY), comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral, nos termos da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de 2002 que a sua controlada Seara Alimentos Ltda.
(“Seara”) celebrou nesta data um acordo para aquisição dos ativos de margarina da
Bunge Alimentos S.A. (“Bunge”) no Brasil, pelo valor de R$700 milhões. A operação
prevê, dentre outros, contrato de manufatura por encomenda, e de licença e uso de
marcas.
A transação inclui três unidades produtivas localizadas estrategicamente em Gaspar
(SC), São Paulo (SP) e Suape (PE). Pelo acordo, serão adquiridas diversas marcas,
entre elas Delícia, Primor e Gradina - esta última destinada ao segmento de food
service.
A transação fortalece a posição da Seara no mercado de margarinas no Brasil
otimizando a sua plataforma de distribuição e está em linha com a estratégia da
Companhia de expandir seu portfólio de produtos de maior valor agregado e com marca.
A consumação desta transação está sujeita à aprovação da autoridade brasileira de
defesa da concorrência, dentre outras condições usuais a este tipo de operação.

São Paulo, 20 de dezembro de 2019
Guilherme Perboyre Cavalcanti
Diretor de Relações com Investidores

MATERIAL FACT
JBS ANNOUNCES THE ACQUISITION OF BUNGE´S
MARGARINE ASSETS IN BRAZIL
JBS S.A. (the “Company” or “JBS” – B3: JBSS3; OTCQX: JBSAY), hereby
reports to its shareholders and the market in general, in accordance with the
terms of the Brazilian Securities and Exchange Commission Instruction no. 358,
dated January 3, 2002, that on today’s date its controlled entity Seara Alimentos
Ltda. (“Seara”) has entered into an agreement to purchase margarine assets from
Bunge Alimentos S.A. (“Bunge”) in Brazil, for R$ 700 million. The transaction
provides, among others, manufacturing contracts and trademark licensing.
The transaction includes three strategically located production facilities in Gaspar
(SC), São Paulo (SP) and Suape (PE). As per the agreement, several brands will
be acquired including Delícia, Primor and Gradina - the latter focused on the food
service segment.
This acquisition strengthens Seara’s position in the Brazilian margarine segment
optimizing its distribution platform and is aligned with the Company’s strategy to
expand its portfolio of value-added and branded products.
The closing of this transaction is subject to the approval of the Brazilian
Administrative Council for Economic Defense – CADE, among other usual
conditions for this type of transaction.

São Paulo, December 20, 2019
Guilherme Perboyre Cavalcanti
Investor Relations Officer

