MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 03.853.896/0001-40
NIRE 35.216.957.541
COMUNICADO AO MERCADO
A MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. (“Marfrig” ou “Companhia”), nos termos do artigo 157, § 4º da
Lei 6.404/76 e do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358/2002, em
resposta ao Ofício nº 1430/2017-SAE, emitido em 21 de agosto de 2017, pela BM&FBOVESPA S.A.
– Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros com pedido de esclarecimentos sobre o teor da notícia
veiculada, na mesma data, pelo jornal Valor Econômico, sob título “Frigoríficos buscam saídas para
reduzir alavancagem” (Anexo I), informa aos seus investidores e ao mercado em geral o que se
segue:
A citada matéria informa que: a) a Companhia quer atingir uma alavancagem de 2,5 vezes até o
final de 2018 e b) que a redução da alavancagem da Marfrig se efetivaria com os recursos advindos
do projeto de abertura de capital da Keystone Foods, o que deve ocorrer até o final de 2017.
Sobre o nível de alavancagem citado na matéria, repisa a Companhia que o assunto foi tratado por
intermédio do Comunicado ao Mercado datado de 03 de março de 2015 em que se informou que a
alavancagem financeira (próxima a 2,5x) são objetivos de longo prazo que a Companhia pretende
alcançar até o ano de 2018 e foram divulgadas por ocasião da Reunião Pública com Analistas
(“Marfrig Day”) realizada em outubro de 2013. Os dados constam expressamente da página 66 da
apresentação relativa ao citado evento e foram tornados públicos por intermédio do Sistema de
Informações Periódicas e Eventuais - IPE da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), na categoria
‘Comunicado ao Mercado’, além do site de Relações com Investidores da Companhia, na forma
abaixo transcrita:
“Aspirações de Alavancagem e Rating (até 2018):
Alcançar alavancagem financeira (Dívida Líquida/LTM EBITDA) próxima de 2,5x (...)”

A referida aspiração de alavancagem foi replicada, de forma literal, na página 74 da apresentação
relativa à Reunião Pública com Analistas (“Marfrig Day 2015”), realizada em 02 de março de 2015,
juntamente à divulgação dos Resultados do exercício findo em 31/12/2014. As apresentações foram
transmitidas ao vivo pela internet, em áudio e vídeo, e podem ser visualizadas por meio de webcast
disponível no site da Companhia. O arquivo relativo à apresentação do Marfrig Day 2015 foi
igualmente tornado público por intermédio do Sistema IPE e site de RI da Companhia. Ressalte-se,
ainda, que todas as Reuniões Públicas promovidas pela Companhia são previamente agendadas
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no calendário de eventos corporativos, conforme exigência do Regulamento do Novo Mercado, e
precedidas de envio de convites aos investidores e agentes do mercado.
Sobre o projeto de abertura de capital da Keystone Foods, a Companhia informou, em fato relevante
divulgado em 11 de maio de 2017, que sua subsidiária, a Keystone Foods, submeteu à SEC
(Securities and Exchange Commission) o Formulário F-1, em formato confidencial, o que configura
o registro inicial para uma Oferta Pública Inicial (“IPO”) de suas ações nos EUA. Do fato relevante
ainda constam como informações que: a) a Marfrig pretende alienar parte da sua participação na
Keystone no contexto do IPO e; b) a conclusão do processo de abertura de capital está sujeita à
revisão da SEC e às condições do mercado.
Tem-se, portanto, como públicas e já comunicadas ao mercado, as informações sobre a abertura
de capital da Keystone Foods, de alienação de participação da Marfrig no contexto do projeto de
IPO da Keystone, além do objetivo de longo prazo da Companhia em reduzir seus níveis de
alavancagem, inclusive em eventual contexto posterior à abertura de capital. Sobre a possível
realização do IPO até o final de 2017, esta é uma aspiração da Companhia mas que se sujeita,
conforme o inalterado fato relevante datado de 11 de maio de 2017, à revisão da SEC e às
condições do mercado. Quaisquer alterações nas condições do fato relevante citado serão
devidamente informadas ao mercado, também via fato relevante, conforme exigência da Instrução
CVM nº 358 de 03 de janeiro de 2002.

São Paulo, 22 de agosto de 2017.
José Eduardo de Oliveira Miron
Vice Presidente de Finanças e DRI
Marfrig Global Foods S.A.
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