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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
Nos termos do artigo 157, § 4º da Lei 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, na data 
de hoje, seu acionista controlador MMS Participações S.A. (“MMS”) 
adquiriu 9.425.263 ações ordinárias de emissão da Companhia, 
correspondentes a 2,72% de participação, tendo elevado a sua 
participação de 40,77% para 43,49% do capital social da Companhia.

A MMS adquiriu o referido número de ações em procedimento de 
leilão realizado nesta data na BM&F Bovespa (call de fechamento), 
em cumprimento ao compromisso contratual assumido entre MMS e o 
Banco Bradesco BBI S.A., sendo este titular de 4.712.631 ações, e o 
Banco Santander S.A., sendo este titular de 4.712.632 ações, ambas 
as participações adquiridas no leilão especial de sobras de ações não 
subscritas, conforme o Comunicado ao Mercado publicado em 16 de 
outubro de 2008.

São Paulo, 23 de abril de 2010.

Ricardo Florence
Diretor de Planejamento e de Relações com Investidores

Marfrig Alimentos S.A.
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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
Nos termos do artigo 157, § 4º da Lei 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, na data de hoje, seu acionista controlador MMS 
Participações S.A. (“MMS”) adquiriu 9.425.263 ações ordinárias de emissão da Companhia, correspondentes a 
2,72% de participação, tendo elevado a sua participação de 40,77% para 43,49% do capital social da Companhia.

A MMS adquiriu o referido número de ações em procedimento de leilão realizado nesta data na BM&F Bovespa 
(call de fechamento), em cumprimento ao compromisso contratual assumido entre MMS e o Banco Bradesco BBI 
S.A., sendo este titular de 4.712.631 ações, e o Banco Santander S.A., sendo este titular de 4.712.632 ações, 
ambas as participações adquiridas no leilão especial de sobras de ações não subscritas, conforme o Comunicado 
ao Mercado publicado em 16 de outubro de 2008.

São Paulo, 23 de abril de 2010.

Ricardo Florence
Diretor de Planejamento e de Relações com Investidores

Marfrig Alimentos S.A.
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