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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 celebrou, nesta data, com a Marfrig Global Foods S.A. (“Marfrig”), um 

Contrato de Compra e Venda de Ações da QuickFood S.A. (“Quickfood”), empresa líder na 

produção de alimentos derivados de carne bovina na Argentina, controlada pela Companhia, por 

meio do qual a Marfrig se comprometeu a adquirir 91,89% do capital social desta, por um Valor da 

Empresa (Enterprise Value), equivalente a esta participação, de US$ 60.000.000,00 (sessenta 

milhões de dólares norte-americanos). A Quickfood opera 3 plantas localizadas em San Jorge, 

Baradero e Arroyo Seco, com capacidade de abate de 620 cabeças/dia e processamento de cerca 

de 6 mil toneladas/mês de hambúrgueres, salsichas, frios e vegetais congelados. 

 

A BRF informa ainda que, nessa mesma data, celebrou: (i) contratos que preveem o compromisso 

de aquisição, por parte da Marfrig, do imóvel e de equipamentos da unidade da BRF de Várzea 

Grande-MT, pelo valor de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) e (ii) um Acordo de 

Fornecimento, por meio do qual a Marfrig se compromete a fornecer à Companhia produtos 

acabados, como hambúrgueres, almôndegas, quibes, dentre outros, pelo prazo de 60 (sessenta) 

meses. 

 

O fechamento de todos estes contratos está sujeito à verificação de condições precedentes 

aplicáveis a transações dessa natureza. 

 

Estas operações integram o Plano de Reestruturação Operacional e Financeira anunciado pela 

Companhia através do Fato Relevante datado de 29 em junho de 2018, cujo objetivo é a aceleração 

do processo de desalavancagem financeira da Companhia. Além disso, a Companhia entende que 

a parceria com a Marfrig, por meio do Acordo de Fornecimento, deverá acarretar impacto positivo 

sobre o resultado obtido no negócio de processados. 

 



 

 

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado oportuna e adequadamente informados sobre 

qualquer desdobramento relevante a respeito das operações acima mencionadas. 

 

São Paulo, 7 de dezembro de 2018 

 

Elcio Mitsuhiro Ito 

Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores 


