MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº 03.853.896/0001-40
(B3: MRFG3)
COMUNICADO AO MERCADO
São Paulo, 29 de julho de 2019 - a Marfrig Global Foods S.A. (“Marfrig” ou a “Companhia”)
vem, nos termos do artigo 157, § 4º da Lei 6.404/76 e do disposto na Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários nº 358/2002 e em resposta ao Ofício 605/2019-SLS (Anexo I), emitido
em 29/07/2019 pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão sobre a notícia veiculada pelo jornal O
Estado de São Paulo, em 28/07/2019, sob o título “Marfrig quer US$500 mi em captação com
bônus verdes”, informar o quanto segue:
Na presente data, a sua subsidiária NBM US Holdings, Inc. (“Emissora”) iniciou conferências
com investidores para uma possível oferta no exterior de senior notes (Sustainable Transition
Bond), a ser garantido pela Marfrig, Marfrig Holdings (Europe) B.V., Marfrig Overseas Limited
e pela MARB BondCo PLC, cujo prazo, juros e valor serão determinados após procedimento
de coleta de intenções e devidamente comunicados ao mercado.
A transação demonstra o comprometimento da Companhia com a responsabilidade
socioambiental, sendo que os recursos serão destinados à compra de gado no Bioma
Amazônia de acordo com os critérios ambientais e sociais pré-estabelecidos pela Companhia,
como, dentre outros, a compra de gado exclusivamente de propriedades que não utilizam: (i)
áreas desmatadas; (ii) áreas que violam direitos de terras indígenas e (iii) produtores que
utilizam trabalho forçado ou escravo.
A Companhia reforça seu comprometimento em manter seus acionistas e o mercado em geral
informados sobre todas as informações relevantes, nos termos da legislação e
regulamentação aplicável.

Marco Antonio Spada
Vice-Presidente de Finanças e DRI
Marfrig Global Foods S.A.
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AVISO LEGAL: Este Comunicado ao Mercado é divulgado apenas para fins informativos, de
acordo com a legislação aplicável. Não constitui ou faz parte de qualquer oferta ou convite para
compra de senior notes ou de qualquer outro valor mobiliário de emissão da Emissora, da
Companhia ou de suas afiliadas nos Estados Unidos da América ou qualquer outro país, incluindo
o Brasil, e não deverá, em todo ou em parte, servir como base de ou estar relacionado a qualquer
contrato para tais fins. As senior notes não foram e não serão registradas junto à Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), nem foram ou serão registrados sob o U.S. Securities Act of 1933,
conforme alterado.
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ANEXO I
29 de julho de 2019
605/2019-SLS
Marfrig Global Foods S.A.
At. Sr. Marco Antônio Spada
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal O Estado de São Paulo, em 28/07/2019, onde consta que a
“Marfrig quer US$500 mi em captação com bônus verdes”, constam, entre outras informações,
que:
1. a Marfrig prepara-se para captar US$500 milhões em títulos de dívida com carimbo
de comprometimento com o meio ambiente, os chamados, “greenbons”.
2. A operação é esperada para esta semana e, se confirmada será a quarta feita
nesse mercado;
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 30/07/2019, com a sua
confirmação ou não, bem como outras informações consideradas importantes.
Atenciosamente,
Ana Lucia da Costa Pereira
Superintendência de Listagem e Supervisão de Emissores
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
c.c.: CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o Mercado e
Intermediários.
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