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MARFRIG ALIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 03.853.896/0001-40  –  NIRE 35.300.341.031

Companhia Aberta de Capital Autorizado

FATO RELEVANTE
São Paulo, 20 de agosto de 2009 - MARFRIG ALIMENTOS S.A. 
(BM&FBOVESPA: MRFG3), vem, pelo presente, nos termos da 
Instrução Normativa CVM 384/2003 e da Resolução BOVESPA 
nº 293/2003, divulgar aos seus acionistas e ao mercado em geral que 
fi rmou em 19 de Agosto de 2009, contrato de prestação de serviços 
com o CREDIT SUISSE (Brasil) S.A. Corretora de Títulos e Valores 
Mobiliários para que este exerça a função de formador de mercado 
de suas ações ordinárias (“MRFG3”) negociadas na BM&F/BOVESPA 
com o objetivo de promover a liquidez e processo de formação de 
preço das suas ações mediante a realização de ofertas de compra 
e venda de forma regular e contínua de acordo com os padrões 
estabelecidos pela BM&FBOVESPA. O Contrato tem validade de 12 
(doze) meses, prorrogável mediante formalização de aditivo. Nesta 
data o capital social da Marfrig é composto por 267.943.954 ações 
ordinárias, das quais 132.781.170 ações estão em livre negociação no 
Novo Mercado da BOVESPA (49,56% de fl uxo livre). O Credit Suisse 
(Brasil) S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários passará a atuar 
como formador de mercado da Marfrig em 21 de Agosto de 2009.

Ricardo Florence
Diretor de Planejamento e de Relações com Investidores
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MARFRIG ALIMENTOS S.A.
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FATO RELEVANTE
São Paulo, 20 de agosto de 2009 - MARFRIG ALIMENTOS S.A. (BM&FBOVESPA: MRFG3), vem, pelo presente, nos termos 
da Instrução Normativa CVM 384/2003 e da Resolução BOVESPA nº 293/2003, divulgar aos seus acionistas e ao mercado 
em geral que fi rmou em 19 de Agosto de 2009, contrato de prestação de serviços com o CREDIT SUISSE (Brasil) S.A. 
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários para que este exerça a função de formador de mercado de suas ações ordinárias 
(“MRFG3”) negociadas na BM&F/BOVESPA com o objetivo de promover a liquidez e processo de formação de preço das 
suas ações mediante a realização de ofertas de compra e venda de forma regular e contínua de acordo com os padrões 
estabelecidos pela BM&FBOVESPA. O Contrato tem validade de 12 (doze) meses, prorrogável mediante formalização de 
aditivo. Nesta data o capital social da Marfrig é composto por 267.943.954 ações ordinárias, das quais 132.781.170 ações 
estão em livre negociação no Novo Mercado da BOVESPA (49,56% de fl uxo livre). O Credit Suisse (Brasil) S.A. Corretora de 
Títulos e Valores Mobiliários passará a atuar como formador de mercado da Marfrig em 21 de Agosto de 2009.

Ricardo Florence
Diretor de Planejamento e de Relações com Investidores
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