COMUNICADO AO MERCADO
JBS S.A. TEM RATING ELEVADO
PELA MOODY´S PARA Ba1
COM PERSPECTIVA ESTÁVEL
A JBS S.A. (“Companhia” ou “JBS” – B3: JBSS3; OTCQX: JBSAY), nos termos
da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica
aos seus acionistas e ao mercado em geral que a agência de rating Moody´s
Investors Service (“Moody´s”) elevou a classificação da JBS de Ba2 para Ba1,
com perspectiva estável.
Segundo o relatório publicado pela Moody´s, “o perfil de crédito da JBS continua
refletindo a robustez de suas operações globais como a maior produtora de
proteínas do mundo e sua ampla diversificação em segmentos de proteínas,
geografias e mercados. A estratégia da JBS de expandir sua presença global
nos segmentos de alimentos processados de valor agregado melhorou seu perfil
de negócios e resultou em mais estabilidade em sua margem operacional e fluxo
de caixa ao longo do tempo”. Ainda de acordo com o relatório da Moody´s, “a
JBS implementou uma série de iniciativas para alongar o vencimento da dívida,
amortizar dívidas e reduzir custos de captação, amparada por políticas
financeiras claras de exigência de caixa mínimo e alavancagem”.

São Paulo, 7 de abril de 2021
Guilherme Perboyre Cavalcanti
Diretor de Relações com Investidores

NOTICE TO THE MARKET
JBS UPGRADED BY MOODY´S TO Ba1
STABLE OUTLOOK

JBS S.A. (the “Company” or “JBS” – B3: JBSS3; OTCQX: JBSAY) in accordance
with the terms of CVM Instruction No. 358, dated January 3, 2002, as amended,
communicates to its shareholders and to the market in general that the rating
agency Moody´s Investors Service (“Moody´s”) upgraded JBS S.A. (“JBS”) credit
rating from Ba2 to Ba1, with a stable outlook.
According to Moody’s report, “JBS´ credit profile continues to reflect the strength
of its global operations as the world's largest protein producer, and its substantial
diversification across protein segments, geographies and markets. JBS' strategy
to expand its global footprint into value-added processed food segments has
improved its business profile and resulted in more stability in its operating margin
and cash flow over time”. Also according to Moody´s report, “JBS has
implemented a number of initiatives to extend debt maturities, amortize debt and
reduce funding costs, supported by clear financial policies for minimum cash
requirement and leverage”.

São Paulo, April 7th, 2021
Guilherme Perboyre Cavalcanti
Investor Relations Officer

