FATO RELEVANTE
JBS ANUNCIA ACORDO PARA AQUISIÇÃO DA EMPIRE PACKING
NOS ESTADOS UNIDOS
A JBS S.A. (“JBS” – 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 sua subsidiária indireta JBS USA celebrou um acordo de aquisição de participação
acionária com a Empire Packing Company, L.P. (“Empire”) para adquirir unidades produtivas de
case ready e a marca Ledbetter por um total de US$238 milhões.
“O anúncio de hoje reforça nosso contínuo compromisso em diversificar nossa oferta de
produtos. A Empire é uma respeitada empresa familiar, com forte liderança e ativos de qualidade
localizados em regiões estratégicas nos Estados Unidos e que se enquadram bem em nosso
modelo de negócios“, comentou André Nogueira, CEO da JBS USA.
A aquisição inclui cinco unidades produtivas localizadas em Cincinnati (Ohio), Denver (Colorado),
Mason (Ohio), Memphis (Tennessee) e Olympia (Washington), além da marca de produtos
ofertados no varejo, Ledbetter.
A consumação desta transação está sujeita à aprovação das autoridades locais, dentre outras
condições usuais a este tipo de operação.
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MATERIAL FACT
JBS ANNOUNCES AN AGREEMENT TO ACQUIRE EMPIRE PACKING
IN THE UNITED STATES
JBS S.A. (“JBS” – B3: JBSS3; OTCQX: JBSAY), communicates 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 its indirect subsidiary JBS USA has
entered into an equity purchase agreement with Empire Packing Company, L.P. (“Empire”) to
acquire the company’s case ready production facilities and Ledbetter branded retail products for
US$238 million.
“Today’s announcement highlights our ongoing commitment to diversifying our product offerings.
Empire is a longstanding, respected family-owned company with strong leadership and quality
assets in strategic locations across the US that fit well in our business model,” said Andre
Nogueira, CEO, JBS USA.
The acquisition includes operations of five production facilities located in Cincinnati (Ohio),
Denver (Colorado), Mason (Ohio), Memphis (Tennessee) and Olympia (Washington), along with
Ledbetter branded retail products.
The transaction is subject to regulatory review and government approvals.
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