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COMUNICADO AO MERCADO 

 

 

A BRF S.A. (“BRF” ou “Companhia”) (B3: BRFS3; NYSE: BRFS) por si e, em relação às 2026 Notes 

(conforme definidas abaixo), pela BRF GmbH, uma subsidiária integral da BRF, comunica aos seus 

acionistas e ao mercado em geral, na presente data, o encerramento das ofertas de recompra, 

previamente anunciadas, de todas e quaisquer das (i) (a) 5,875% Senior Notes com vencimento em 

2022 (“Notes 2022”), (b) 2,750% Senior Notes com vencimento em 2022 (“Euro Notes”), (c) 3,95% 

Senior Notes com vencimento em 2023 (“Notes 2023”); e (d) de 4,75% Senior Notes com vencimento 

em 2024 (“Notes 2024”) todas de emissão da BRF; e (ii) 4,350% Senior Notes com vencimento em 

2026 (“Notes 2026” e, em conjunto com as Notes 2022, as Euro Notes, as Notes 2023 e as Notes 

2024, as “Notes”) de emissão da BRF GmbH e garantidas pela BRF (em conjunto, as “Ofertas de 

Recompra”). 

As Ofertas de Recompra foram encerradas às 8.30h, horário de Nova York, no dia 24 de julho de 

2020. As Notes que foram validamente entregues, e que não foram validamente retiradas, não 

poderão ser retiradas e as aceitações não poderão ser revogadas, exceto conforme disposto na 

legislação aplicável. O pagamento do Preço de Recompra (Tender Consideration, conforme definido 

no Memorando de Oferta de Recompra) e dos Juros Acumulados (Accrued Interest, conforme 

definido no Memorando de Oferta de Recompra) será feito para o valor de principal de tais Notes 

que a BRF tenha aceito para recompra nas datas de liquidação das Ofertas de Recompra, previstas 

para 27 de julho de 2020 em relação às Notes 2022, às Notes 2023 e às Notes 2024 e 28 de julho 

de 2020 em relação às Euro Notes. 

As Ofertas de Recompra foram realizadas de acordo com os termos e condições previstos no 

Memorando de Oferta de Recompra (offer to purchase), datado de 17 de julho de 2020 (“Memorando 

de Oferta de Recompra”), pelo preço de recompra descrito ali e na notificação de garantia de 

entrega que o acompanha (notice of guaranteed delivery) (“Notificação de Entrega”, e, em conjunto 

com o Memorando de Oferta de Recompra, os “Documentos das Ofertas de Recompra”). 
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Conforme comunicado anteriormente, as Ofertas de Recompra não estavam condicionadas à 

entrega para recompra de qualquer valor de principal mínimo das Notes, mas à obrigação da BRF 

de completar uma Oferta de Recompra em relação a qualquer uma das séries das Notes foi 

condicionada ao montante agregado do Preço de Recompra para as Ofertas de Recompra não 

exceder US$300.000.000,00 (trezentos milhões de dólares norte-americanos) (excluindo o montante 

agregado de Juros Acumulados). 

Este Comunicado não constitui ou integra parte de qualquer oferta ou convite para compra, ou 

qualquer solicitação de qualquer oferta para venda, das Notes ou de quaisquer outros valores 

mobiliários nos Estados Unidos da América ou em qualquer outro país, nem deve, em parte ou em 

sua totalidade, ou pelo fato de sua divulgação, formar a base de, ou ser considerada como, ou em 

relação, a qualquer contrato nesse sentido. As Ofertas de Recompra foram efetuadas somente de 

acordo com os termos dos Documentos das Ofertas de Recompra, e as informações presentes neste 

Comunicado estavam qualificadas por referência ao Memorando de Oferta de Recompra e à 

Notificação de Entrega. A BRF, a BRF GmbH, o dealer manager, o agente de informações e o agente 

de oferta não fizeram qualquer recomendação para que os detentores das Notes aceitassem as 

Ofertas de Recompra. 

As Ofertas de Recompra não foram e não serão registradas na Comissão de Valores Mobiliários do 

Brasil (CVM). As Ofertas de Recompra não foram e não devem ser efetuadas no Brasil, exceto em 

circunstâncias que não constituam uma oferta pública não autorizada segundo as leis e 

regulamentações brasileiras. 

São Paulo, 24 de julho de 2020. 
 
 

Carlos Alberto Bezerra de Moura 

Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores  

BRF S.A. 


