MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº 03.853.896/0001-40
(B3: MRFG3)
FATO RELEVANTE
São Paulo, 03 de setembro de 2018 - a Marfrig Global Foods S.A. (“Marfrig” ou a
“Companhia” – B3: MRFG3 e ADR Nível 1: MRRTY), nos termos do parágrafo 4º do
artigo 157 da Lei das S.A. e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº
358/02, comunica seu plano de sucessão para a presidência executiva da Marfrig
Global Foods.
A nomeação de José Eduardo de Oliveira Miron como CEO da Marfrig Global Foods,
em substituição ao Sr. Martin Secco Arias, ocorre após o atingimento de diversas
metas do plano Focar Para Ganhar, e foi aprovada pelo Conselho de Administração
na data de hoje.
Eduardo Miron, que está na Marfrig desde 2010, assumiu como Vice-Presidente de
Finanças e Diretor de Relações com Investidores em maio de 2016. Durante sua
gestão na área financeira, a Marfrig conquistou melhoras importantes na estrutura de
capital, sendo um dos responsáveis pelo redirecionamento estratégico da Companhia,
tornando-a uma das principais produtoras de proteína bovina no eixo das Américas,
com acesso aos principais mercados consumidores do mundo.
Entre as prioridades do novo presidente está a consolidação da Marfrig como uma
das empresas brasileiras com estrutura de capital adequada ao setor e geração de
valor para todos os acionistas. A experiência internacional de Eduardo Miron e sua
liderança em projetos importantes foram fundamentais para sua escolha como novo
CEO global da Marfrig.
A Companhia informa ainda que está promovendo alterações na sua estrutura
organizacional. Para liderar a área na América do Sul a empresa contratou o Sr.
Miguel de Souza Gularte. Com mais de 37 anos de experiência, Miguel, que é médico
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veterinário por formação, assume como CEO da América do Sul e terá sob sua gestão
a operação do Brasil e Conesul.
A operação da América do Norte permanece sob a liderança de Tim Klein, que atua
como CEO da National Beef desde julho de 2009.
Na área financeira da Marfrig, Marco Antonio Spada assume a vice-presidência de
finanças e de relações com investidores. Engenheiro formado pela Escola Politécnica
da Universidade de São Paulo e com pós-graduação em Administração de Empresas
pela FGV-SP, iniciou sua carreira na subsidiária brasileira da Cargill. Com mais de 20
anos de experiência, está há nove anos na Marfrig, onde ocupou vários cargos até
chegar a diretor de tesouraria, cargo que ocupava desde 2013.
Fábio Vasconcellos passa a ser vice-presidente de planejamento e gestão. Está há
nove anos na Companhia – e, desde 2016, ocupava o cargo de “financial head” da
Keystone e “controller” da Marfrig. Fábio é administrador de empresas pela
Universidade do Estado de Santa Catarina, com MBA em Finanças e Controladoria
pelo INPG.
Agradecemos a contribuição inestimável do Martin Secco à Marfrig Global Foods e
desejamos a ele contínuo sucesso em seus desafios.

TELECONFERÊNCIA
A Marfrig fará teleconferências com o mercado amanhã, 04 de setembro, em
português às 08:30h (horário de Brasília) / 07:30h (horário de Nova Iorque) e em inglês
às 09:30h (horário de Brasília) / 08:30h (horário de Nova Iorque). Os números para
acesso às teleconferências estão disponíveis no site de RI da Marfrig no endereço
www.marfrig.com.br/ri.

Marcos Antonio Molina dos Santos
Presidente do Conselho de Administração
Marfrig Global Foods S.A.
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MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
Public Company
Taxpayer ID (CNPJ/MF): 03.853.896/0001-40
(B3: MRFG3)
MATERIAL FACT
São Paulo, September 3, 2018 - Marfrig Global Foods S.A. (“Marfrig” or “Company”
– B3: MRFG3 and ADR Level 1: MRRTY), in accordance with Article 157, Paragraph
4 of Brazilian Corporation Law and with Instruction 358/02 issued by the Securities and
Exchange Commission of Brazil (CVM), hereby announces the succession plan for the
Chief Executive Officer.
The nomination of José Eduardo de Oliveira Miron as the CEO of Marfrig Global
Foods, replacing Martin Secco Arias, was made following the achievement of the
various targets of the Focus To Win strategy and was approved, on the date hereof,
by the Board of Directors.
Eduardo Miron, who joined Marfrig in 2010, became Chief Financial and Investor
Relations Officer in May 2016. Under his tenure at the helm of the financial department,
Marfrig achieved important improvements to its capital structure, with Miron one of the
persons responsible for the shift in the Company’s strategic direction that has led the
company to become a leading beef protein producer in the Americas with access to
the world's key consumer markets.
The priorities of the new CEO include consolidating Marfrig’s position as one of the
Brazilian companies with the adequate capital structures for the industry and creating
value for all shareholders. Eduardo Miron’s international experience and leadership on
important projects proved critical to his appointment as Marfrig’s new global CEO.
Marfrig also informs that it is making changes to its organizational structure. To lead
the area in South America, it hired Miguel de Souza Gularte. With over 37 years of
experience and a degree in veterinary medicine, Miguel will serve as the new CEO for
South America and manage the operations in Brazil and the Southern Cone.
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The North American operations remain under the leadership of Tim Klein, who has
served as the CEO of National Beef since July 2009.
In Marfrig’s financial department, Marco Antonio Spada is the new Chief Financial and
Investor Relations Officer. With a B.Sc. in Engineering from the Polytechnic School at
the University of São Paulo and a graduate degree in Business Administration from
FGV-SP, he began his career at the Brazilian subsidiary of Cargill. With over 20 years
of experience, he has served in various positions since joining Marfrig nine years ago,
including treasury director, an office he has held since 2013.
Fábio Vasconcellos is the new Chief Planning and Management Officer. He joined
Marfrig nine years ago and, since 2016, has served as the financial head of Keystone
and the controller of Marfrig. Fábio holds a B.A. in Business Administration from the
Santa Catarina State University (UDESC) and an MBA in Finance and Controllership
from INPG.
We thank Martin Secco for his invaluable contribution to Marfrig Global Foods and wish
him continued success in his challenges.

CONFERENCE CALL
Marfrig will hold conference calls with market analysts tomorrow, September 4, in
Portuguese at 8:30 a.m. (Brasília) / 7:30 a.m. (New York) and in English at 9:30 a.m.
(Brasília) / 8:30 a.m. (New York). The dial-in numbers for accessing the conference
calls will be available on Marfrig’s Investor Relations website at www.marfrig.com.br/ri.

Marcos Antonio Molina dos Santos
Chairman of the Board
Marfrig Global Foods S.A.
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