BRF S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ 01.838.723/0001-27
NIRE 42.300.034.240
CVM 16269-2

FATO RELEVANTE

A BRF S.A. ("BRF" ou "Companhia") (B3: BRFS3; NYSE: BRFS) informa aos seus acionistas e ao
mercado em geral que, como resultado da revisão de suas premissas futuras para o mercado de
câmbio, commodities, notadamente milho, e de proteínas, incluindo os efeitos da peste suína
africana na Ásia, os recentes casos de gripe aviária na Europa, Ásia e Oriente Médio e os impactos
conhecidos até o momento do coronavírus no mundo, dentre outros, atualiza a estimativa de
alavancagem financeira líquida da Companhia, representada pela razão entre a dívida líquida1 e o
EBITDA Ajustado dos últimos 12 meses, desconsiderando efeitos tributários relevantes, a qual
deverá se situar entre 2,35x e 2,75x ao final de 2020. A BRF reitera o compromisso com a disciplina
financeira como sendo um dos pilares essenciais de sua estratégia.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado oportuna e adequadamente informados sobre
qualquer desdobramento relevante a respeito do tema acima mencionado.
São Paulo, 3 de março de 2020
Carlos Alberto Bezerra de Moura
Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores
BRF S.A.
AVISO LEGAL/DISCLAIMER:
Este Fato Relevante contém: (i) “declarações prospectivas” (forward looking statements”), tal qual definida pela Section
27A Securities Act de 1933, conforme aditada e pela Section 21E da Securities Exchange de 1934, conforme aditada
(para fins da legislação norte-americana); e (ii) projeções nos termos do artigo 20 da Instrução CVM nº 480/2009 (para
fins da legislação brasileira). As declarações aqui contidas que não sejam de natureza claramente históricas, incluindo
declarações sobre a estratégia da Companhia e seus planos de negócios são declarações prospectivas e as palavras
“estima” e “perspectivas” e expressões similares, assim como verbos no tempo futuro ou na condicional, como “será” ou
“deverá” são geralmente utilizados para identificar declarações prospectivas. A Companhia poderá ainda fazer
declarações prospectivas, inclusive nos seus relatórios periódicos e outros materiais arquivados junto à Securities and
Exchange Commission (“SEC”) e à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). Estas declarações prospectivas referemse tão somente à data em que elas foram prestadas e baseiam-se, dentre outras coisas, nos planos e expectativas atuais
da Companhia e estão sujeitas a uma série de incertezas e riscos, conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais estão
fora do controle da Companhia. Inúmeros fatores poderão fazer com que os resultados difiram materialmente daqueles
contidos nas declarações prospectivas, inclusive, mas não limitado a: (i) as condições gerais e econômicas no Brasil e
em outros países relevantes para as operações da Companhia; (ii) as condições de mercado e do setor de consumo em

O cálculo da dívida líquida é composto pela somatória das rubricas “Empréstimos e Financiamentos”, “Debêntures” e
“Outros Passivos Financeiros” do passivo circulante e não-circulante subtraindo-se a somatória das rubricas “Caixa e
Equivalentes de Caixa”, “Aplicações Financeiras”, “Outros Ativos Financeiros” e “Caixa Restrito” do ativo circulante e
não-circulante.
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geral, tais como concorrência, demanda por proteínas animais, evolução de preços, etc; (iii) situação operacional das
plantas; e (iv) condições de preço dos insumos e dos produtos nos mercados em que a Companhia atua. Informações
adicionais a respeito destes fatores encontram-se previstas nos documentos arquivados pela Companhia junto à SEC,
inclusive no seu relatório anual Formulário 20-F, bem como junto à CVM, inclusive no Formulário de Referência.
Consequentemente, a posição financeira futura e o resultado das operações poderão diferir significativamente das
informações contidas nas declarações prospectivas presentes neste Fato Relevante. Portanto, ao se avaliar a informação
aqui contida, não se deve indevidamente tomar por base esta declaração prospectiva, visto que não há garantia de que
os eventos, tendências ou resultados irão efetivamente ocorrer.
Este Fato Relevante poderá ainda conter declarações prospectivas, estimativas e outras informações relativas à indústria
da que se baseiam em publicações, pesquisas e previsões do setor. Estas informações envolvem uma série de premissas
e limitações, as quais não tiveram a sua acuracidade e completude verificadas de forma independente pela Companhia.
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MATERIAL FACT

BRF S.A. ("BRF" or the "Company") (B3: BRFS3; NYSE: BRFS) informs its shareholders and the
market in general that, as a result of the revision of its future assumptions for the foreign exchange
and protein markets, including the effects of the African swine fever in Asia, the recent cases of avian
influenza in Europe, Asia, and the Middle East, and the impacts of the coronavirus in the world known
thus far, among others, it updated the estimates for the Company’s net financial leverage, measured
by the ratio of net debt1 divided by Adjusted EBITDA of the last 12 months, excluding relevant tax
impacts, which should be around 2.35x and 2.75x by the end of 2020. BRF reinforces its commitment
with the financial discipline as being one of the essential pillars of its strategy.
The Company will keep its shareholders and the market duly informed about any relevant
developments regarding the matter.
São Paulo, March 3, 2020
Carlos Alberto Bezerra de Moura
Chief Financial and Investor Relations Officer
BRF S.A.
DISCLAIMER:
This Material Fact contains (i) “forward-looking statements” within the meaning of Section 27A of the Securities Act of
1993, as amended, and Section 21E of the Securities Exchange of 1934, as amended (for U.S. regulation purposes), and
(ii) projections (“projeções”) within the meaning of Article 20 of Instruction CVM n. 480/2009 (for Brazilian regulation
purposes). Statements contained herein that are not clearly historical in nature, including statements about the Company’s
strategies and business plans, are forward-looking, and the words “estimate,” and “prospect” and similar expressions and
future or conditional verbs such as “will,” and “should,” are generally intended to identify forward-looking statements. The
Company may also make forward-looking statements including in its periodic reports and other written materials filed with
the U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”) and the Brazilian Comissão de Valores Mobiliários (the “CVM”).
These forward-looking statements speak only as of the date they are made and are based, among other things, on the
Company’s current plans and expectations and are subject to a number of known and unknown uncertainties and risks,
many of which are beyond the Company’s control. A number of factors could cause actual results to differ materially from
those contained in any forward-looking statement, including but not limited to (i) the general and economic conditions in
Brazil and in other countries relevant to the Company’s operations; (ii) the conditions of the market and the consumption
sector in general, like competition, demand for animal protein, price evolution, etc.; (iii) operational situation of the plants;
and (iv) conditions of the price inputs and of the products of the markets where the Company operates. Further information
regarding these factors is included in the Company’s filings with the SEC, including its annual report on Form 20-F, and

The definition of net leverage is composed by the sum of the balance sheet entries “Loans and Financing”,
“Debentures”, and “Other Financial Liabilities” from the current and non-current liabilities excluding the sum of the
entries “Cash and Cash Equivalents”, “Marketable Securities”, “Other Financial Assets”, and “Restricted Cash” from the
current and non-current assets.
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with the CVM, including the Formulário de Referência. As a consequence, future financial position and results of operations
may differ significantly from those expressed in any forward-looking statements in this Material Fact. You are cautioned
not to unduly rely on such forward-looking statements when evaluating the information presented as there is no guarantee
that expected events, trends or results will actually occur.
This Material Fact may also contain forward-looking statements, estimates and other information concerning BRF’s
industry that are based on industry publications, surveys and forecasts. This information involves a number of assumptions
and limitations, and we have not independently verified the accuracy or completeness of the information.

