FATO RELEVANTE
CANCELAMENTO DE AÇÕES EM TESOURARIA
A JBS S.A. (“JBS” – B3: JBSS3; OTCQX: JBSAY) comunica aos seus acionistas e ao mercado
em geral, na forma do artigo 30, §1º, “b”, da Lei nº 6.404/76, do artigo 2º da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358/02, e Instrução CVM nº 567/15, que, em
Reunião do Conselho de Administração da JBS realizada nesta data, foi aprovado o
cancelamento do saldo das ações mantidas em sua tesouraria nesta data, no montante total de
112.237.876 (cento e doze milhões, duzentas e trinta e sete mil, oitocentas e setenta e seis)
ações ordinárias, sem valor nominal, de emissão da Companhia, sem redução do valor do capital
social.
Em função do cancelamento de ações deliberado, o capital social da Companhia passou a ser
dividido em 2.511.135.770 (dois bilhões, quinhentos e onze milhões, cento e trinta e cinco mil,
setecentas e setenta) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Dessa forma, o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que versa sobre o capital social da
Companhia, deverá ser ajustado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada
no dia 28 de abril de 2021. A administração da JBS ressalta que o atual plano de recompra de
ações continua vigente, respeitado os limites de manutenção em tesouraria de 10% (dez por
cento) das ações em circulação no mercado, nos termos do artigo 8º da Instrução CVM nº 567/15.
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MATERIAL FACT
CANCELLATION OF SHARES HELD IN TREASURY
JBS S.A. (“JBS” – B3: JBSS3; OTCQX: JBSAY), informs to its shareholders and the market in
general that, in accordance with the terms of article 30, §1º, “b”, of the Law nº 6.404/76, the
Brazilian Securities and Exchange Commission Instruction no. 358/02 and Instruction no. 567/15,
its Board of Directors, in a meeting held on this date, approved the cancellation of all shares held
in treasury on this date in the amount of 112,237,876 (one hundred and twelve million, two
hundred and thirty-seven thousand, eight hundred and seventy-six) common shares issued by
the Company, without par value and not reducing the Company’s capital stock.
As a result of this decision of the JBS’ Board of Directors, the Company’s capital stock is now
divided into 2,511,135,770 (two billion, five hundred and eleven million, one hundred and thirtyfive thousand seven hundred and seventy) ordinary common shares, all nominative, book-entry
and without par value. Therefore, article 5 of the Company’s bylaws regarding the capital stock
of JBS will be adjusted in an Ordinary and Extraordinary Shareholders Meeting to be held in April
28, 2021. JBS management highlights that the current share buyback program remains valid,
respecting the limit of 10% of the free float, pursuant to article 8º of CVM Instruction 567/15.
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