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FATO RELEVANTE

BRF S.A. ("BRF" ou "Companhia") (B3: BRFS3; NYSE: BRFS), em conformidade com o disposto
no artigo 2º da Instrução CVM nº 622/2020 e nos artigos 4º, 5º e 21-C da Instrução CVM nº
481/2009, vem pelo presente informar que, em função do atual momento de pandemia de COVID19, a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, convocada para às 11:00hs do dia 27.04.2020
(“AGOE”), será realizada de forma parcialmente digital, sendo que a parte presencial da AGOE
será realizada, em caráter excepcional, nos escritórios da Companhia localizados na
Cidade de São Paulo – SP, na Avenida Engenheiro Billings nº 1.729, e não mais na sede da
Companhia em Itajaí – SC, conforme edital de convocação datado do dia 27.03.2020.

Dessa forma, os acionistas da Companhia poderão (i) participar dos trabalhos da AGOE e votar
nas matérias objeto da ordem do dia de forma presencial, desde que compareçam, pessoalmente
ou por meio de procuradores devidamente constituídos, ao escritório da Companhia localizado na
cidade de São Paulo, no endereço acima referido; (ii) votar nas matérias objeto da ordem do dia
da AGOE por meio do envio do Boletim de Voto a Distância (“Boletim”) ou da procuração
disponibilizada pela Companhia por meio de Pedido Público de Procuração (“PPP”); e (iii)
participar dos trabalhos da AGOE e votar nas matérias objeto da ordem do dia por meio de
sistema eletrônico a ser disponibilizado pela Companhia, conforme as instruções a seguir
apresentadas.

O voto dos titulares de ADRs lastreados em ações de emissão da Companhia continuará a ser
exercido por meio do The Bank of New York Mellon, na sua qualidade de instituição depositária de
tais ADRs, não havendo qualquer alteração em relação aos procedimentos e aos prazos a serem
observados para viabilizar o voto de tais investidores.

1 – Mudança do Local de Realização da AGOE de Forma Presencial

Embora a Companhia tenha sede no município de Itajaí-SC, a maior parte de seus
administradores, membros do Conselho Fiscal, auditores externos e funcionários das áreas
diretamente envolvidas na realização da AGOE (tais como relações com investidores, jurídico,
governança corporativa e controladoria, etc.) tem residência na cidade de São Paulo – SP e
trabalha nos escritórios da Companhia em tal localidade. Além disso, a Companhia entende que
existe um número maior de acionistas e de representantes de acionistas domiciliados na cidade
de São Paulo – SP do que em Itajaí – SC.

Dessa forma, tendo em vista as restrições de viagens e deslocamentos atualmente em vigor em
função da situação de pandemia de COVID-19, e para evitar os riscos decorrentes de tais
deslocamentos, preservando, inclusive, os colaboradores da Companhia localizados em Itajaí-SC
e os demais moradores da região, bem como para facilitar o comparecimento daqueles acionistas
que

desejarem

participar

presencialmente

da

AGOE,

a

Companhia

entende

que,

excepcionalmente, é do seu interesse e dos seus acionistas que a AGOE seja realizada em seu
escritório localizado na cidade de São Paulo – SP, conforme autorizado pelo artigo 124, § 2º-A, da
Lei das S.A., com a redação dada pela Medida Provisória nº 931/2020, e pelo artigo 4º, § 4º, da
Instrução CVM nº 622/2020.

Portanto, pelas razões acima expostas, os acionistas que desejarem participar presencialmente
da AGOE deverão comparecer, pessoalmente ou por meio de procuradores devidamente
constituídos, ao escritório da Companhia localizado na Avenida Engenheiro Billings nº 1.729,
São Paulo – SP, portando os documentos exigidos no item 2.1 do Manual para Participação dos
Acionistas na AGOE, divulgado pela Companhia em 27.03.2020 (“Manual”).
2 – Flexibilização do prazo de envio do Boletim diretamente à Companhia

Para os acionistas que ainda não tenham enviado o Boletim por qualquer das formas previstas no
Manual, a BRF ampliará, excepcionalmente para essa AGOE, o prazo para envio do Boletim
diretamente à Companhia.

Dessa forma, o Boletim enviado diretamente à Companhia será considerado válido se recebido
pela BRF até às 11:00hs do dia 25.04.2020, independentemente do prazo inicialmente informado
no Manual e no próprio Boletim.

Neste sentido, e para facilitar o envio do Boletim para os acionistas que ainda não o tenham feito,
a Companhia aceitará como válidos os Boletins recebidos até às 11:00hs do dia 25.04.2020,
desde que acompanhados dos documentos mencionados no item 2.2.3 do Manual e enviados por
via eletrônica, para o email acoes@brf-br.com.

A Companhia esclarece, ainda, que o prazo para envio do Boletim por meio de prestadores de
serviços, notadamente o escriturador das ações de emissão da Companhia e os agentes de
custódia, encerrou-se em 20.04.2020, de modo que os acionistas, que não tenham enviado o
Boletim até tal data para os referidos prestadores de serviço, somente poderão fazê-lo por meio
do envio diretamente à Companhia, conforme as instruções contidas neste Fato Relevante.

3 - Flexibilização do prazo de envio das procurações objeto do PPP à Companhia

Os acionistas também poderão votar a distância nas matérias objeto da AGOE por meio do envio
à BRF das procurações objeto do PPP, conforme material divulgado pela Companhia em
26.03.2020.

Neste sentido, a Companhia aceitará como válidas para permitir o voto dos acionistas na AGOE
as procurações recebidas até às 11:00hs do dia 25.04.2020.

As procurações deverão ser enviadas acompanhadas dos documentos mencionados no item 7 do
material divulgado pela Companhia sobre o PPP, por via eletrônica, para o email acoes@brfbr.com.
4 – Participação Remota na AGOE por meio de Sistema Eletrônico

Os acionistas que desejarem participar remotamente da AGOE deverão enviar solicitação à
Companhia para o e-mail acoes@brf-br.com, até às 11:00hs do dia 25.04.2020, a qual deverá
ser devidamente acompanhada de toda a documentação necessária para permitir a participação
do acionista na AGOE (conforme detalhado no item 2.1 do Manual).

A Companhia enviará aos acionistas (ou a seus representantes ou procuradores devidamente
constituídos) que tenham apresentado sua solicitação no prazo e nas condições acima, por e-mail,
as respectivas instruções para acesso ao sistema eletrônico de participação na AGOE, incluindo a
senha necessária para tanto.

Os acionistas que não enviarem a solicitação de cadastramento no prazo acima referido (até às
11:00hs do dia 25.04.2020) não poderão participar remotamente da AGOE por meio do sistema
eletrônico disponibilizado pela Companhia.

O acionista devidamente cadastrado que participar por meio do sistema eletrônico disponibilizado
pela Companhia será considerado presente à AGOE (podendo exercer seus respectivos direitos
de voto) e assinante da respectiva ata, nos termos do artigo 21-V, inciso III e parágrafo único, da
Instrução CVM nº 481/2009.

O acionista que já tenha enviado o Boletim também poderá, se quiser, cadastrar-se para participar
da AGOE por meio do sistema eletrônico anteriormente referido, desde que o faça na forma e no
prazo descrito neste Fato Relevante, hipótese em que tal acionista poderá: (a) simplesmente
participar dos trabalhos da AGOE; ou (ii) participar dos trabalhos e votar na AGOE, situação em
que todas as instruções de voto recebidas por meio do Boletim para tal acionista, identificado por
meio do número de sua inscrição no CPF ou CNPJ, serão desconsideradas.

Caso o acionista que tenha solicitado devidamente sua participação por meio eletrônico não
receba da Companhia o e-mail com as instruções para acesso e participação da AGOE até às
23:59 minutos do dia 26.04.2020, deverá entrar em contato com a Companhia entre 08:00 horas e
10:00 horas do dia 27.04.2020, pelos telefones (5511) 2322-5377, a fim de que lhe sejam
reenviadas (ou fornecidas por telefone) suas respectivas instruções para acesso.

A BRF não se responsabiliza por quaisquer problemas operacionais ou de conexão que os
acionistas venham a enfrentar e outras situações que não estejam sob o controle da Companhia.

A Companhia solicita aos acionistas que acessem o sistema eletrônico disponibilizado para a
participação na AGOE com, no mínimo, 30 minutos de antecedência em relação ao horário
previsto para início da AGOE, a fim de permitir a validação do acesso e participação de todos os
acionistas que dela se utilizem.

São Paulo, 20 de abril de 2020

Carlos Alberto Bezerra de Moura
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), in accordance with article 2 of
CVM Instruction No. 622/2020 and articles 4, 5 and 21-C of CVM Instruction No. 481/2009, informs
that, due to the current moment of COVID-19 pandemic, the Ordinary and Extraordinary General
Shareholders’ Meeting, convened for April 27,2020, at 11:00 a.m. (“AGOE”), will be held under the
partially digital form, provided that, the physical attendance part of the AGOE will, exceptionally,
take place at the Company’s office located in the City of São Paulo – SP, at Avenida
Engenheiro Billings No. 1.729, and no longer in its headquarters in Itajaí – SC, as provided in the
call notice dated as of March 27, 2020.
Thus, the Company’s shareholders may (i) attend the AGOE and vote on the matters described in
the agenda by means of physical attendance, so long as they present themselves, personally or by
means of a duly constituted attorney-in-fact, before the Company’s office located in the City of São
Paulo, in the address referred above; (ii) vote on the matters described in the AGOE’s agenda by
means of remittance of the Distance Voting Form (“Voting Form”) or proxy made available by the
Company by means of the Public Request for a Proxy (“PPP”); and (iii) attend the AGOE and vote
on the matters described in the agenda by means of the electronic system to be made available by
the Company, according to the following instructions.

The vote of the ADR holders backed by shares issued by the Company will continue to be
exercised by The Bank of New York Mellon, as the depository institution of such ADRs. There will
be no change on the proceedings and deadlines to be observed in order to enable the votes of
such investors.

1 – Change of Place of the AGOE in the Physical Attendance Form

Despite the fact that the Company has its headquarters located in the city of Itajaí-SC, the majority
of its managers, members of the Fiscal Council, external auditors and employees dedicated to the
areas directly related to the AGOE (such as investors relations, legal department, corporate
governance and controllership, etc.) has residence in the city of São Paulo – SP and works in the
Company’s offices at such location. Furthermore, the Company understands that there is a higher
number of shareholders and shareholders’ representatives domiciled in the city of São Paulo – SP
than in Itajaí – SC.

In this sense, considering the current travelling and moving restrictions due to the COVID-19
pandemic situation, and in order to avoid risks arising from such displacement and also with the
intention to preserve the Company’s employees based in Itajaí-SC as well as the inhabitants of the
region and to further facilitate the attendance of those shareholders who wish to physically attend
the AGOE, the Company understands that, exceptionally, it is in its interest and in the interest of its
shareholders that the AGOE be held in its office located the City of São Paulo, as authorized under
article 124, Paragraph 2-A, of the Corporations Law, as amended by Provisional Measure No.
931/2020 and by article 4, Paragraph 4, of CVM Instruction No. 622/2020.

Therefore, in view of the foregoing, the shareholders who wish to attend the AGOE in person shall
present themselves, personally or by means of a duly constituted attorney-in-fact, in the
Company’s office located at Avenida Engenheiro Billings No. 1.729, São Paulo – SP, carrying
the documents required under item 2.1 of the Manual for Participation of the Shareholders in the
AGOE, as released by the Company on March 27, 2020 ( the “Manual”).
2 – Flexibilization of the deadline for remittance of the Voting Form directly to the Company

For the shareholders who have not yet sent their Voting Form by any of the options provided in the
Manual, BRF will extend, on an exceptional manner, solely to this AGOE, the deadline for the
remittance of the Voting Form directly to the Company.

Therefore, the Voting Form sent directly to the Company shall be considered valid if received by
BRF until 11.00 a.m. of April 25, 2020, regardless of the deadline initially informed in the Manual
and in the Voting Form itself.

In this sense, and in order to facilitate the remittance of the Voting Form for the shareholders who
have still not done it, the Company will accept as valid the Voting Forms received until 11.00 a.m.
of April 25, 2020, so long as they are accompanied with the documents mentioned in item 2.2.3 of
the Manual and electronically sent to the email acoes@brf-br.com.

The Company further clarifies that the deadline for the remittance of the Voting Form by means of
service providers, notably the bookkeeper agent of the Company’s shares and the custodian
agent, expired on April 20, 2020, therefore the shareholders who have not sent the Voting Form
until such date to the service providers referred above, may only do so by remitting it directly to the
Company, according to the instructions provided in this Material Fact.
3 – Flexibilization of the deadline for the remittance of the proxies provided in the PPP to
the Company

The shareholders may also vote from distance at the matters described in the agenda of the AGOE
by means of remittance to BRF of the proxies described in the PPP, according to the material
released by the Company on March 26, 2020.

In this sense, the Company will accept as valid, in order to allow the vote of the shareholders in the
AGOE, the proxies received until 11.00 a.m. of April 25, 2020.

The proxies must be sent electronically, accompanied with the documents referred in item 7 of the
material released by the Company in connection wih the PPP, to the e-mail acoes@brf-br.com.
4 – Remote Attendance at the AGOE through Electronic System

The shareholders who wish to remotely attend the AGOE must send a request to the Company to
the e-mail acoes@brf-br.com.br until 11.00 a.m. of April 25, 2020, along with all the necessary
documentation to allow the attendance of such shareholder at the AGOE (as detailed in item 2.1 of
the Manual).

The Company will send by e-mail to the shareholders (or to its representatives or attorneys-in-fact
duly constituted) who have presented their request within the deadline and according to the
conditions above, the respective instructions to access the electronic system for attendance at the
AGOE, including the necessary password.

The shareholders who do not send the request for registration within the deadline referred above
(until 11:00 a.m. of April 25, 2020) may not remotely attend the AGOE through the electronic
system made available by the Company.

The shareholder duly registered, that attends by means of the electronic system made available by
the Company, will be considered present at the AGOE (and may exercise its respective voting
rights) and subscriber of the respective minutes, under the terms of article 21-V, item III and sole
paragraph, of CVM Instruction No. 481/2009.

The shareholder that has already sent the Voting Form may, at its own discretion, also register to
attend the AGOE by means of the electronic system previously referred, as long as it does so
under the form and within the deadline provided in this Material Fact, in which case the
shareholder may: (a) simply attend the AGOE; or (ii) attend and vote in the AGOE, provided that, in
this last case, all voting instructions received by means of the Voting Form for such shareholder,
and identified by the inscription number at CPF (individual taxpayer number) or CNPJ (corporate
taxpayer number) will be disregarded.

In case the shareholder that has duly requested its attendance by electronic means does not
receive the e-mail from the Company with the instructions for access and attendance at the AGOE
until 11:59 p.m. of April 26, 2020, it must contact the Company between 08.00 a.m. and 10.00 a.m.
of April 27, 2020, on the phone numbers (5511) 2322-5377, so that its respective access
instructions are resent (or provided by phone).

BRF is not responsible for any operational or connection problems that the shareholders may face
and other situations that are not under the Company’s control.

The Company requests that the shareholders access the electronic system made available for the
attendance of the AGOE with, at least, 30 minutes in advance to the scheduled time for the
beginning of the AGOE, in order to allow the validation of the access and attendance of all
shareholders who will make use of it.

São Paulo, April 20, 2020

Carlos Alberto Bezerra de Moura
Chief Financial and Investor Relations Officer

