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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
Marfrig anuncia associação com o Grupo Zenda

Nos termos do artigo 157, § 4º da Lei nº 6.404/76 e do disposto na 
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de 
janeiro de 2002 (“Instrução CVM 358”), a MARFRIG ALIMENTOS S.A. 
(“Companhia”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral 
que fi rmou um compromisso vinculante para associação e aquisição 
inicial de 51% do Grupo Zenda, cuja atividade é a industrialização e 
comercialização de couros acabados e cortados, pelo valor estimado de 
USD 49,5 milhões, a ser ajustado após a due diligence. O compromisso 
também prevê a transferência das ações remanescentes de acordo 
com o desempenho operacional do negócio. O Grupo tem a capacidade 
diária de produção de até 7.000 couros acabados e cortados, tem sede 
no Uruguai e possui unidades na Argentina, México, Estados Unidos, 
Alemanha, África do Sul, Chile, Hong Kong e China. A diretoria e os 
corpos técnico, operacional e comercial do Grupo Zenda permanecerão 
na empresa nesta associação com o Grupo Marfrig, de forma a propiciar 
a troca de boas práticas e ganhos de escala com as demais divisões 
operacionais da Marfrig. A Marfrig acredita que haverá benefícios 
signifi cativos como resultado dessa transação, através de sinergias 
obtidas pela expansão de capacidade e pelo maior valor adicionado às 
suas operações com couro bovino no Uruguai e na Argentina. Quando 
da confi rmação da conclusão das operações acima mencionadas, 
a Companhia informará a seus acionistas e ao mercado em geral se 
os eventos estão ou não enquadrados nos artigos 247 e 256 da Lei 
nº 6.404/76. A Companhia realizará todos os atos legalmente exigíveis, 
em especial a convocação de Assembléia Geral e a disponibilização dos 
documentos necessários de suporte à transação. O Banco do Brasil atuou 
como assessor exclusivo da Marfrig na transação. Sobre o Grupo Zenda: 
Com sede no Uruguai, o Grupo Zenda industrializa e comercializa couro 
de alta qualidade desde 1890 nos mercados doméstico e de exportação 
do Uruguai e em cada país onde atua, fornecendo seus produtos na 
indústria automobilística para clientes como BMW, Audi, Ford, Peugeot, 
VW, Porsche, Citröen, Nissan e Mitsubishi e para a indústria de aviação 
para clientes como Hawker Beechcraft, LAN, Aerolineas Argentinas e 
Pluna, além de seus clientes na indústria de tapeçaria. No ano de 2008 
o Grupo obteve um faturamento da ordem de 177 milhões de dólares 
norte-americanos. São Paulo, 22 de Setembro de 2009.

Ricardo Florence
Diretor de Planejamento e de Relações com Investidores
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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
Marfrig anuncia associação com o Grupo Zenda

Nos termos do artigo 157, § 4º da Lei nº 6.404/76 e do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, 
de 3 de janeiro de 2002 (“Instrução CVM 358”), a MARFRIG ALIMENTOS S.A. (“Companhia”), comunica aos seus acionistas e 
ao mercado em geral que fi rmou um compromisso vinculante para associação e aquisição inicial de 51% do Grupo Zenda, cuja 
atividade é a industrialização e comercialização de couros acabados e cortados, pelo valor estimado de USD 49,5 milhões, a 
ser ajustado após a due diligence. O compromisso também prevê a transferência das ações remanescentes de acordo com o 
desempenho operacional do negócio. O Grupo tem a capacidade diária de produção de até 7.000 couros acabados e cortados, 
tem sede no Uruguai e possui unidades na Argentina, México, Estados Unidos, Alemanha, África do Sul, Chile, Hong Kong e 
China. A diretoria e os corpos técnico, operacional e comercial do Grupo Zenda permanecerão na empresa nesta associação 
com o Grupo Marfrig, de forma a propiciar a troca de boas práticas e ganhos de escala com as demais divisões operacionais da 
Marfrig. A Marfrig acredita que haverá benefícios signifi cativos como resultado dessa transação, através de sinergias obtidas 
pela expansão de capacidade e pelo maior valor adicionado às suas operações com couro bovino no Uruguai e na Argentina. 
Quando da confi rmação da conclusão das operações acima mencionadas, a Companhia informará a seus acionistas e ao 
mercado em geral se os eventos estão ou não enquadrados nos artigos 247 e 256 da Lei nº 6.404/76. A Companhia realizará 
todos os atos legalmente exigíveis, em especial a convocação de Assembléia Geral e a disponibilização dos documentos 
necessários de suporte à transação. O Banco do Brasil atuou como assessor exclusivo da Marfrig na transação. Sobre o Grupo 
Zenda: Com sede no Uruguai, o Grupo Zenda industrializa e comercializa couro de alta qualidade desde 1890 nos mercados 
doméstico e de exportação do Uruguai e em cada país onde atua, fornecendo seus produtos na indústria automobilística para 
clientes como BMW, Audi, Ford, Peugeot, VW, Porsche, Citröen, Nissan e Mitsubishi e para a indústria de aviação para clientes 
como Hawker Beechcraft, LAN, Aerolineas Argentinas e Pluna, além de seus clientes na indústria de tapeçaria. No ano de 2008 o 
Grupo obteve um faturamento da ordem de 177 milhões de dólares norte-americanos. São Paulo, 22 de Setembro de 2009.

Ricardo Florence
Diretor de Planejamento e de Relações com Investidores
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