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COMUNICADO AO MERCADO
São Paulo, 30 de julho de 2019 - A Marfrig Global Foods S.A. (“Companhia” ou “Marfrig”), vem
comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral, de acordo com a Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, que a sua subsidiária
NBM US Holdings, Inc. (“Emissora”) concluiu nesta data uma oferta no exterior de senior notes
(“Sustainable Transition Bond”), no valor total de US$ 500 milhões.
A emissão teve demanda próxima a 3 vezes o valor da oferta, proveniente principalmente de
investidores da Europa, Estados Unidos e Ásia.
O Sustainable Transition Bond com vencimento em 2029, foi emitido com taxa de juros de 6,625%
a.a., e recebeu classificação de risco em moeda estrangeira de “BB-“ pela Standard & Poors e
“BB-“ pela Fitch Ratings.
A operação tem como garantidoras a Marfrig Global Foods S.A., MARB BondCo PLC, Marfrig
Holdings (Europe) B.V. and Marfrig Overseas Limited.
Os recursos captados com a emissão serão investidos no processo de compra de gado
proveniente do Bioma Amazônia, mais especificamente nos estados do Mato Grosso, Pará e
Rondônia e que atendam critérios específicos, visando um controle sobre desmatamento, não
utilização de terras indígenas, erradicação do trabalho escravo e infantil, através de um maior
controle da rastreabilidade do gado, com inovações desenvolvidas pela Companhia.
A Marfrig tem como um de seus pilares estratégicos o desenvolvimento sustentável. Em todas as
suas operações nos países nos quais está presente, há ações concretas para a redução do
impacto das suas atividades no meio ambiente. Desde 2009, a companhia mantém um
compromisso público com o Desmatamento Zero para o Bioma Amazônia.
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