MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº 03.853.896/0001-40
(BM&FBOVESPA: MRFG3)
Comunicado sobre Transações com Partes Relacionadas
São Paulo, 11 de março de 2019 – A Marfrig Global Foods S.A. (“Companhia” ou “Marfrig” –
BM&FBovespa: MRFG3 e ADR Nível 1: MRRTY), nos termos da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários nº 552 (“ICVM 552”), de 09 de outubro de 2014, vem a público informar que
a Companhia celebrou a seguinte operação com parte relacionada (“Operação”), finalizada em
28 de fevereiro de 2019:

Nome das Partes Relacionadas

National Beef Packing Company, LLC (“National
Beef”), NBM US Holdings, Inc. (“NBM”) e Ohio Beef
USA LLC (“Ohio”).

Relações com o Emissor

A Marfrig detém, indiretamente, a totalidade do
capital social da NBM. A NBM, por sua vez, detém,
diretamente, (i) 51% do capital social da National
Beef e (ii) até a conclusão da operação, 100% do
capital social da Ohio.

Data da Finalização da Operação

28 de fevereiro de 2019.

Objeto do Contrato

Principais Termos e Condições

Alienação da empresa Ohio pela NBM (proprietária
de uma planta de hambúrgueres em Noth Baltmore,
estado de Ohio, Estados Unidos da América) para a
controlada National Beef.
O valor total da Operação foi de US$60.000.000,00
(sessenta milhões de dólares) e não estará sujeito a
ajustes pós-fechamento. O contrato de compra e
venda foi assinado no dia 28/02/2019 e a Operação
foi concluída por intermédio de pagamento do preço
e transferência das ações na mesma data. A NBM
será
responsável
por
eventuais
passivos
relacionados a seus negócios antes do fechamento,
enquanto que a Marfrig será garantidora das
obrigações da NBM.
Ademais, eventuais
indenizações devidas pela NBM, se não forem
satisfeitas conforme previstas no contrato, poderão
ser deduzidas de dividendos ou distribuições a
serem pagas pela National Beef à NBM.
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Razões pelas quais a administração do
emissor considera que a Operação
observou condições comutativas ou
prevê
pagamento
compensatório
adequado

A operação envolveu o pagamento de um preço
justo avaliado considerando critérios e múltiplos de
mercado. Os contratos da operação foram
negociados por equipes (incluindo advogados)
independentes.

Eventual participação da contraparte,
de seus sócios ou administradores no
processo de decisão do emissor
acerca da Operação ou de negociação
da Operação como representantes do
emissor,
descrevendo
essas
participações

Nos termos do acordo de acionistas (Limited Liability
Company Agreement) da National Beef, a operação:
a) foi aprovada por seus acionistas minoritários
Jefferies Financial Group Inc. e U.S. Premium Beef,
LLC e; b) por seu conselho de administração (board
of managers) que, de forma unânime, também
considerou ser a Operação realizada nos melhores
interesses da National Beef. Além disso, a Operação
foi aprovada pelos órgãos de Administração da
Companhia.
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