MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº 03.853.896/0001-40
(B3: MRFG3)
COMUNICADO AO MERCADO

São Paulo, 10 de maio de 2019 - A Marfrig Global Foods S.A. (B3: MRFG3 e ADR nível 1:
MRRTY - “Marfrig” ou “Companhia”), nos termos da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários nº 358 de 03 de janeiro de 2002 e em continuidade ao comunicado ao mercado
divulgado pela Companhia em 26 de abril de 2019 (“Ofertas de Compras de Notas Senior”),
informa ao mercado e a seus acionistas o resultado da liquidação parcial das ofertas de
compra à vista, junto a cada um dos respectivos titulares (“Titulares”) de todas e quaisquer
(i) notas sênior com remuneração de 11,250% ao ano e vencimento em 2021 (“Notas Sênior
2021”), emitidas em 20 de setembro de 2013 pela Marfrig Holdings (Europe) B.V. (“Marfrig
Holdings”) (“Oferta de Compra 2021”); e (ii) notas sênior com remuneração de 8,000% ao
ano e vencimento em 2023 (“Notas Sênior 2023”) emitidas em 8 de junho de 2016 pela
Marfrig Holdings (“Oferta de Compra 2023” e, em conjunto com a Oferta de Compra 2021,
as “Ofertas”).
O prazo da oferta de compra antecipada expirou às 17hrs (horário da cidade de Nova York)
do dia 09 de maio de 2019 (“Horário de Oferta de Compra” e “Prazo de Resgate”). Até tal
data, aderiram às Ofertas e foram validamente entregues as Notas Sênior que somaram um
montante agregado de principal de US$ 559.400.000,00, sendo que todas as referidas Notas
Sênior foram aceitas para aquisição nos termos das Ofertas, conforme detalhamento a seguir:
(i) o montante agregado de principal de US$ 5.688.000,00 das Notas Sênior 2021 ou,
aproximadamente, 20,43% das Notas Sênior 2021 remanescentes; e (ii) o montante
agregado de principal de US$ 553.712.000,00 das Notas Sênior 2023 ou, aproximadamente,
55,37% das Notas Sênior 2019 remanescentes.
Informamos que os Titulares que ainda não entregaram suas Notas Sênior tem até as 23hrs
e 59min (horário da cidade de Nova York), do dia 23 de maio de 2019 para fazê-lo, a não ser
que referido prazo seja prorrogado ou antecipado (essa data e horário constituem a data de
vencimento das Ofertas).
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A tabela a seguir sumariza os principais termos e condições das Ofertas:

Descrição
das Notas
Notas
Sêniores de
11,250% com
vencimento
em 2021
Notas
Sêniores de
8,000% com
vencimento
em 2023

Nºs CUSIP/ ISIN Nos.

Montante
Desejado

Valor de Principal
em aberto

Preço de
Compra*

Preço de
Compra
Antecipada*

Preço Total*

Todas as notas
remanescentes

U.S.$ 27,839,000.00

U.S.$ 990.00

U.S.$ 30.00

U.S.$
1,020.00

Todas as notas
remanescentes

U.S.$
1,000,000,000.00

U.S.$
1,010.00

U.S.$ 30.00

U.S.$
1,040.00

CUSIP: 56656UAE2
/N54468AC2
ISIN: US56656UAE29 /
USN54468AC22
CUSIP: 56656UAH5
/N54468AF5
ISIN: US56656UAH59 /
USN54468AF52

____________________
•
Quantia a ser paga por valor principal de U.S.$1.000,00 da série aplicável de Notas que validamente aderirem às
Ofertas, não cancelaram suas adesões às Ofertas e que foram aceitas para compra validamente.

Os termos iniciados em letras maiúsculas não definidos neste comunicado deverão ter o
significado a eles atribuídos no Comunicado ao Mercado Ofertas de Compras de Notas
Senior.

Marco Antonio Spada
Vice-Presidente de Finanças e DRI
Marfrig Global Foods S.A.
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