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COMUNICADO AO MERCADO

A BRF S.A. (“BRF” ou “Companhia”) (B3: BRFS3; NYSE: BRFS) comunica aos seus acionistas e
ao mercado em geral que sua subsidiária integral indireta Badi Limited assinou, em 07 de maio de
2020, com a Hungry Bunny Limited e outros, o Contrato de Aquisição de Ações (Share Purchase
Agreement) estabelecendo os termos e condições para a aquisição de 100% do capital social da
Joody Al Sharqiya Food Production Factory, uma companhia de processamento de alimentos. A
transação considerou um valor da empresa (enterprise value) de SAR 29,7 milhões (vinte nove
milhões e setecentos mil riais sauditas), equivalentes a aproximadamente US$8,0 milhões (oito
milhões de dólares norte-americanos).
A conclusão dessa aquisição está sujeita ao cumprimento de condições precedentes aplicáveis a
transações dessa natureza, incluindo a aprovação por autoridades regulatórias.
A Joody Al Sharqiya Food Production Factory possui uma unidade de processamento localizada em
Dammam, Arábia Saudita, cujo portfólio de produtos inclui cortes empanados, marinados e
hambúrgueres, entre outros.
A BRF planeja investir cerca de US$ 7,2 milhões (sete milhões e duzentos mil dólares norteamericanos) na planta de Damman com o objetivo de expandir sua capacidade atual de 3.600
ton/ano para 18.000 ton/ano, aumentando a presença da BRF no mercado saudita, em consonância
com sua estratégia de estabelecimento de produção local e expansão do seu portifólio de produtos
de maior valor agregado.
Essa aquisição não impacta o memorando de entendimentos assinado com a SAGIA – Saudi
Arabian Investment Authority, cujo objetivo é garantir o investimento de aproximadamente US$120
milhões (cento e vinte milhões de dólares norte-americanos) em uma planta de alimentos
processados na Arábia Saudita, em atenção ao comunicado ao mercado datado de 29 de outubro
de 2019. O desenvolvimento desse projeto está atualmente em sua fase de especificação técnica
e modelagem financeira.

A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados acerca
de qualquer notícia relevante acerca do presente comunicado.

São Paulo, 08 de maio de 2020.

Carlos Alberto Bezerra de Moura
Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores
BRF S.A.
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ANNOUNCEMENT TO THE MARKET

BRF S.A. (“BRF” or “Company”) (B3: BRFS3; NYSE: BRFS) communicates to its shareholders and
to the market in general that its indirectly wholly-owned subsidiary Badi Limited executed, on May
07, 2020, with Hungry Bunny Limited and others, a Share Purchase Agreement establishing the
terms and conditions for the acquisition of 100% of the capital stock of Joody Al Sharqiya Food
Production Factory, a food processing company. The transaction considered an enterprise value of
SAR 29.7 million (twenty-nine million and seven-hundred thousand Saudi riyals), equivalent to
approximately US$ 8.0 million (eight million US dollars).
The closing of this transaction is subject to the satisfaction of conditions precedent applicable to
transactions of this nature, including the approval by regulatory authorities.
Joody Al Sharqiya Food Production Factory has one food processing plant located in Dammam,
Saudi Arabia, whose portfolio includes breaded and marinated cuts, and hamburgers, among others.
BRF plans to invest around US$7.2 million (seven million two hundred thousand US dollars) in the
Dammam plant in order to expand its current installed capacity from 3,600 ton/year to 18,000
ton/year, further increasing the presence of BRF in the Saudi market, in line with its strategy of
establishing local production and further expansion of its high value-added product portfolio.
This acquisition does not impact the memorandum of understanding signed with the Saudi Arabian
Investment Authority – SAGIA, whose objective is to secure the investment of approximately US$120
million (one hundred and twenty million US dollars) in a processed food plant in Saudi Arabia,
pursuant to the announcement to the market dated October 29, 2019. The development of this
project is currently in the technical specification and financial modelling phase.

The Company will keep its shareholders and the market in general duly informed about any relevant
matter related to the present announcement.

São Paulo, May 08, 2020.

Carlos Alberto Bezerra de Moura
Chief Financial and Investor Relations Officer
BRF S.A.

