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FATO RELEVANTE

A BRF S.A. ("BRF" ou "Companhia") (B3: BRFS3; NYSE: BRFS) informa aos seus acionistas e ao mercado
em geral que, na data de hoje, o Conselho de Administração da Companhia elegeu, por unanimidade, o
Sr. Lorival Nogueira Luz Jr., atual Diretor Vice-Presidente Executivo Global, para o cargo de DiretorPresidente Global da BRF (“CEO Global”). A posse do novo CEO Global ocorrerá no dia 17 de junho de
2019, quando o Sr. Pedro Pullen Parente deixará o cargo que vem acumulando desde 18 de junho de
2018. O Sr. Pedro Pullen Parente continuará na posição de Presidente do Conselho de Administração,
para o qual foi eleito, em 26 de abril de 2018, para um mandato de 2 anos.
A transição, que já vinha sendo endereçada dentro e fora da Companhia, seguirá em andamento nos
próximos meses até a efetivação da mudança em junho. Os Srs. Pedro Pullen Parente e Lorival Nogueira
Luz Jr. darão continuidade às iniciativas e à execução do plano estratégico aprovado no segundo semestre
de 2018 e seguirão trabalhando em conjunto, dentro das respectivas atribuições. O Sr. Pedro Pullen
Parente, na função de Presidente do Conselho de Administração, manterá acompanhamento próximo à
gestão.
A posição de Diretor Vice-Presidente Executivo Global (“COO Global”), atualmente ocupada pelo Sr.
Lorival Nogueira Luz Jr., deixará de existir.
A transição definida pelo Conselho de Administração assegura continuidade à estratégia traçada para os
próximos cinco anos da Companhia. Os objetivos de desalavancar a Companhia, de ganho de margem e
retorno da lucratividade garantirão a retomada de investimentos e o fortalecimento da estrutura de
capital da Companhia. Esta trajetória será sempre pautada nos compromissos da Companhia com
Segurança, Qualidade e Integridade.

São Paulo, 28 de março de 2019
Ivan de Souza Monteiro
Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores
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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, on the date hereof, BRF’s Board of Directors elected, by unanimous vote, Mr. Lorival
Nogueira Luz Jr., the Company’s current COO, for the position of Global CEO. The investiture of the new
CEO will take place on June 17, 2019, when Mr. Pedro Pullen Parente will leave the position that he has
been accumulating since June 18, 2018. Mr. Pedro Parente will continue as Chairman of the Board of
Directors of the Company, position which he has been appointed to, on April 26, 2018, for a 2-year
mandate.
The transition, which has been addressed within and outside the Company, will continue for the following
months until the investiture in June. Messrs. Pedro Pullen Parente e Lorival Nogueira Luz Jr. will proceed
with the initiatives and the implementation of the strategic plan approved in the second semester of 2018
and will continue working together, within their respective attributions. Mr. Pedro Pullen Parente, as
Chairman of the Board of Directors, will closely follow-up the management of the Company.
The position of COO, currently occupied by Mr. Lorival Nogueira Luz Jr., will no longer exist.
The transition defined by the Board of Directors secures the continuity of the strategy defined for the
Company for the following five years. The objectives of deleveraging the Company, expansion of margins
and return of profitability will guarantee the return of the investments and will strengthen the Company’s
capital structure. This trajectory will be based on the Company’s commitments with Safety, Quality and
Integrity.

São Paulo, March 28, 2019
Ivan de Souza Monteiro
Chief Financial and Investor Relations Officer

