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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 conclui a aquisição da SEARA

A MARFRIG ALIMENTOS S.A. (“Companhia”) comunica aos seus acio-
nistas e ao mercado em geral que, nos termos do Fato Relevante divul-
gado em 14 de Setembro de 2009 (disponível no website de Relações 
com Investidores da Marfrig ou na CVM em http://siteempresas.bovespa.
com.br/consbov/ArquivosExibe.asp?site=C&protocolo=215842), foi con-
cluída hoje a aquisição da totalidade do negócio brasileiro de proteínas 
animais (aves, suínos e industrializados) da Cargill Inc., representado 
pela Seara Alimentos Ltda. e por afi liadas na Europa e na Ásia (incluindo 
a marca SEARA no Brasil e no Exterior, além de 12 plantas no segmento 
de produtos processados de valor adicionado e um terminal portuário).
O valor da transação foi de US$ 899,0 milhões, sendo US$ 705,2 milhões 
em moeda e US$ 193,8 milhões em assunção de endividamento após 
“due dilligence”. O pagamento dos US$ 705,2 milhões à Cargill Inc. foi 
realizado no dia 04 de Janeiro de 2010. Os negócios da Seara Alimentos 
no Brasil e os escritórios no exterior serão integrados à Divisão de Aves, 
Suínos e Industrializados - Brasil do Grupo Marfrig.
A Companhia também comunica aos seus acionistas e ao mercado em 
geral que a aquisição da totalidade do negócio brasileiro de proteínas 
animais (aves,suínos e industrializados) da Cargill Inc., será ratifi cada 
em assembléia geral a ser oportunamente convocada, nos termos 
do artigo 256 da Lei nº 6.404/76, a qual será instruída com todos os 
documentos necessários.

São Paulo, 04 de Janeiro de 2010.

Ricardo Florence
Diretor de Planejamento e de Relações com Investidores

Marfrig Alimentos S.A.
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A MARFRIG ALIMENTOS S.A. (“Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, 
nos termos do Fato Relevante divulgado em 14 de Setembro de 2009 (disponível no website de Relações 
com Investidores da Marfrig ou na CVM em http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ArquivosExibe.
asp?site=C&protocolo=215842), foi concluída hoje a aquisição da totalidade do negócio brasileiro de proteínas 
animais (aves, suínos e industrializados) da Cargill Inc., representado pela Seara Alimentos Ltda. e por afi liadas 
na Europa e na Ásia (incluindo a marca SEARA no Brasil e no Exterior, além de 12 plantas no segmento de 
produtos processados de valor adicionado e um terminal portuário).
O valor da transação foi de US$ 899,0 milhões, sendo US$ 705,2 milhões em moeda e US$ 193,8 milhões em 
assunção de endividamento após “due dilligence”. O pagamento dos US$ 705,2 milhões à Cargill Inc. foi realizado 
no dia 04 de Janeiro de 2010. Os negócios da Seara Alimentos no Brasil e os escritórios no exterior serão 
integrados à Divisão de Aves, Suínos e Industrializados - Brasil do Grupo Marfrig.
A Companhia também comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que a aquisição da totalidade 
do negócio brasileiro de proteínas animais (aves,suínos e industrializados) da Cargill Inc., será ratifi cada em 
assembléia geral a ser oportunamente convocada, nos termos do artigo 256 da Lei nº 6.404/76, a qual será 
instruída com todos os documentos necessários.

São Paulo, 04 de Janeiro de 2010.
Ricardo Florence

Diretor de Planejamento e de Relações com Investidores
Marfrig Alimentos S.A.
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