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FATO RELEVANTE
São Paulo, 03 de setembro de 2018 - a Marfrig Global Foods S.A. (“Marfrig” ou a
“Companhia” – B3: MRFG3 e ADR Nível 1: MRRTY), nos termos do parágrafo 4º do
artigo 157 da Lei das S.A. e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº
358/02, comunica seu plano de sucessão para a presidência executiva da Marfrig
Global Foods.
A nomeação de José Eduardo de Oliveira Miron como CEO da Marfrig Global Foods,
em substituição ao Sr. Martin Secco Arias, ocorre após o atingimento de diversas
metas do plano Focar Para Ganhar, e foi aprovada pelo Conselho de Administração
na data de hoje.
Eduardo Miron, que está na Marfrig desde 2010, assumiu como Vice-Presidente de
Finanças e Diretor de Relações com Investidores em maio de 2016. Durante sua
gestão na área financeira, a Marfrig conquistou melhoras importantes na estrutura de
capital, sendo um dos responsáveis pelo redirecionamento estratégico da Companhia,
tornando-a uma das principais produtoras de proteína bovina no eixo das Américas,
com acesso aos principais mercados consumidores do mundo.
Entre as prioridades do novo presidente está a consolidação da Marfrig como uma
das empresas brasileiras com estrutura de capital adequada ao setor e geração de
valor para todos os acionistas. A experiência internacional de Eduardo Miron e sua
liderança em projetos importantes foram fundamentais para sua escolha como novo
CEO global da Marfrig.
A Companhia informa ainda que está promovendo alterações na sua estrutura
organizacional. Para liderar a área na América do Sul a empresa contratou o Sr.
Miguel de Souza Gularte. Com mais de 37 anos de experiência, Miguel, que é médico
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veterinário por formação, assume como CEO da América do Sul e terá sob sua gestão
a operação do Brasil e Conesul.
A operação da América do Norte permanece sob a liderança de Tim Klein, que atua
como CEO da National Beef desde julho de 2009.
Na área financeira da Marfrig, Marco Antonio Spada assume a vice-presidência de
finanças e de relações com investidores. Engenheiro formado pela Escola Politécnica
da Universidade de São Paulo e com pós-graduação em Administração de Empresas
pela FGV-SP, iniciou sua carreira na subsidiária brasileira da Cargill. Com mais de 20
anos de experiência, está há nove anos na Marfrig, onde ocupou vários cargos até
chegar a diretor de tesouraria, cargo que ocupava desde 2013.
Fábio Vasconcellos passa a ser vice-presidente de planejamento e gestão. Está há
nove anos na Companhia – e, desde 2016, ocupava o cargo de “financial head” da
Keystone e “controller” da Marfrig. Fábio é administrador de empresas pela
Universidade do Estado de Santa Catarina, com MBA em Finanças e Controladoria
pelo INPG.
Agradecemos a contribuição inestimável do Martin Secco à Marfrig Global Foods e
desejamos a ele contínuo sucesso em seus desafios.

TELECONFERÊNCIA
A Marfrig fará teleconferências com o mercado amanhã, 04 de setembro, em
português às 08:30h (horário de Brasília) / 07:30h (horário de Nova Iorque) e em inglês
às 09:30h (horário de Brasília) / 08:30h (horário de Nova Iorque). Os números para
acesso às teleconferências estão disponíveis no site de RI da Marfrig no endereço
www.marfrig.com.br/ri.

Marcos Antonio Molina dos Santos
Presidente do Conselho de Administração
Marfrig Global Foods S.A.
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