MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº 03.853.896/0001-40
(B3: MRFG3)
FATO RELEVANTE
São Paulo, 15 de maio de 2019 – a Marfrig Global Foods S.A. (“Marfrig” ou
“Companhia” – B3: MRFG3 e ADR Nível 1: MRRTY), nos termos do parágrafo 4º do
artigo 157 da Lei das S.A. e ICVM nº 358/02, informa aos seus acionistas e ao
mercado em geral o quanto segue:
A atual estimativa da Companhia de receita líquida consolidada para o ano de 2019
está compreendida no intervalo de R$ 47 bilhões a R$ 49 bilhões, entre 8,7% e 9,5%
para margem EBITDA e entre R$ 1 bilhão e R$ 1,5 bilhão para fluxo de caixa livre
(antes dos dividendos). As estimativas têm como base a premissa de taxa de câmbio
(US$/R$) = 3,90.
Guidance 2019
Receita Líquida Consolidada
Margem EBITDA
Fluxo de Caixa Livre (antes dos dividendos)

Faixa
de
a:
R$ 47 bilhões R$ 49 bilhões
8,7%
9,5%
R$ 1 bilhão
R$ 1,5 bilhão

Reiteramos nosso compromisso de transparência, seguindo as melhores práticas de
governança corporativa, sempre com o intuito de informar precisamente todos os
eventos relacionados às nossas operações.
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Nota sobre as projeções:
Este fato relevante contém dados hipotéticos sobre projeções futuras de resultados da
Companhia. Tais projeções são baseadas em premissas razoáveis e refletem somente a
percepção da administração da Companhia sobre o futuro de seus negócios e sobre a
realidade atual e conhecida de suas operações, incluindo, dentre outros aspectos, (i) as
condições gerais e econômicas no Brasil e em outros países relevantes para as operações
da Companhia, (ii) condições regulatórias e sanitárias, (iii) situação operacional das plantas,
e (iv) condições de preço dos insumos e dos produtos nos mercados em que a Companhia
atua. A administração da Companhia não tem controle sobre todas as premissas que
nortearam a definição das projeções aqui contidas e, portanto, qualquer alteração em tais
fatores pode fazer com que os resultados reais e concretos sejam diferentes das projeções
apresentadas. Por essa razão, as informações aqui contidas não devem ser entendidas
como uma promessa de desempenho futuro da Companhia. Ademais, em caso de alteração
relevante em tais fatores, as projeções acima podem vir a ser revisadas, sendo que, nessa
hipótese, serão divulgadas novas projeções por meio de Fato Relevante.

São Paulo, 15 de maio de 2019.

Marco Antonio Spada
Vice-Presidente de Finanças e DRI
Marfrig Global Foods S.A.
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MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
Public Company
CNPJ/MF Nº 03.853.896/0001-40
(B3: MRFG3)
MATERIAL FACT
São Paulo, May 15, 2019 – a Marfrig Global Foods S.A. (“Marfrig” or “Company” – B3:
MRFG3 and ADR Level 1: MRRTY), pursuant to paragraph 4 of article 157 of the
Brazilian Corporate Law and ICVM 358/02, hereby informs its shareholders and the
market in general the following:
Its current Net Revenue estimate for 2019, is in the range of R$47 billion and R$49
billion, between 8.7% and 9.5% for EBITDA margin and between R$1 billion and R$
1.5 billion for free cash flow (before dividends). The estimates are based on the
premise of the exchange rate (US $ / R$) = 3.90.
2019 Guidance

Range
from
R$ 47 billion
8.7%
R$ 1 billion

Consolidated Net Revenue
EBITDA Margin
Free Cash Flow (before dividends)

to:
R$ 49 billion
9.5%
R$ 1.5 billion

We reiterate our commitment to transparence by following the best corporate
governance practices, to always provide accurate information on the events related to
our operations.
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Disclaimer:
This material fact contains hypothetical data related to future projections of the Company’s
results. Such projections are based on reasonable assumptions and merely reflect the
perception of the Company’s management about the future of its business and the current,
known reality of its operations, including, among other aspects: (i) the general and
economic conditions in Brazil and in other countries relevant to the Company’s operations;
(ii) regulatory and sanitary conditions; (iii) the operational situation of the plants; and (iv)
the prices of inputs and products in the markets where the Company operates. The
Company’s management has no control over all assumptions leading to the definition of
the projections contained herein, consequently any changes in such factors may cause the
actual results to differ from the projections presented. In view of that, the information
contained herein must not be construed as a promise of the Company's future
performance. Furthermore, in the event of significant change in such factors, the above
projections may be revised, in which case new projections will be disclosed through
Material Fact.

São Paulo, May 15,2019.

Marco Antonio Spada
Vice President of Finance and Director of Investor Relations
Marfrig Global Foods S.A.
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