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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

Em atendimento ao artigo 157, § 4º da Lei nº 6.404/76 e às disposições 
da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002 e suas alterações 
posteriores, a Marfrig Alimentos S.A., listada no segmento do Novo 
Mercado da BM&FBOVESPA sob o código “MRFG3” (“Companhia”), 
informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu 
correspondência datada de 19/07/2010, onde o BNDES Participações 
S.A. - BNDESPAR, informou à Companhia que, por meio da Decisão Dir. 
77/2010 - BNDESPAR, decidiu subscrever até 100% da operação de 
emissão privada de 250.000 debêntures conversíveis mandatoriamente 
em ações ordinárias da Companhia.

A realização da operação acima já foi ratifi cada em Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 30 de junho de 2010, tendo sido os 
termos da escritura aprovados em reunião conjunta dos Conselhos 
de Administração e Fiscal da Companhia em 19/07/2010 e sua ata 
divulgada ao mercado no mesmo dia pelo sistema IPE.

Todas as informações adicionais relativas ao disposto acima serão 
oportunamente divulgadas ao mercado ao longo das etapas legais da 
operação de emissão.

São Paulo, 20 de julho de 2010

Ricardo Florence
Diretor de Planejamento e de Relações com Investidores

Marfrig Alimentos S.A.
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VEC – 2COL X 5CM

MARFRIG ALIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 03.853.896/0001-40  –  NIRE 35.300.341.031  –  Companhia Aberta de Capital Autorizado

FATO RELEVANTE
Em atendimento ao artigo 157, § 4º da Lei nº 6.404/76 e às disposições da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro 
de 2002 e suas alterações posteriores, a Marfrig Alimentos S.A., listada no segmento do Novo Mercado da 
BM&FBOVESPA sob o código “MRFG3” (“Companhia”), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que 
recebeu correspondência datada de 19/07/2010, onde o BNDES Participações S.A. - BNDESPAR, informou à 
Companhia que, por meio da Decisão Dir. 77/2010 - BNDESPAR, decidiu subscrever até 100% da operação de 
emissão privada de 250.000 debêntures conversíveis mandatoriamente em ações ordinárias da Companhia.
A realização da operação acima já foi ratifi cada em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de junho de 
2010, tendo sido os termos da escritura aprovados em reunião conjunta dos Conselhos de Administração e Fiscal 
da Companhia em 19/07/2010 e sua ata divulgada ao mercado no mesmo dia pelo sistema IPE.
Todas as informações adicionais relativas ao disposto acima serão oportunamente divulgadas ao mercado ao 
longo das etapas legais da operação de emissão.

São Paulo, 20 de julho de 2010

Ricardo Florence
Diretor de Planejamento e de Relações com Investidores

Marfrig Alimentos S.A.
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