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Marfrig Alimentos S.A. 
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 03.853.896/0001-40  –  NIRE 35.300.341.031
(BM&FBOVESPA: MRFG3)

FATO RELEVANTE
São Paulo, 13 de fevereiro de 2012 - 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 03 de janeiro de 2002 (“ICVM 358”), a 
Marfrig Alimentos S.A. (“Companhia” - BM&FBovespa: MRFG3; ADR 
nível 1: MRTTY), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, 
em sequência ao fato relevante divulgado em 18 de setembro de 2011, 
a conclusão do processo de due diligence e a celebração de contrato 
defi nitivo, irretratável e irrevogável para a venda do negócio de serviços 
de logística especializada para redes de serviço rápido de alimentação 
dos EUA, Europa, Oriente Médio, Oceania e Ásia de sua subsidiária 
Keystone Foods LLC. para a empresa The Martin-Brower Company, L.L.C. 
O preço de venda agregado dos ativos e negócios foi confi rmado em 
USD 400 milhões de dólares americanos (USD 400.000.000,00) e as 
partes programaram a liquidação da operação para o dia 30 de março de 
2012, incluindo a obtenção neste 1º trimestre de 2012 das aprovações 
societárias e legais usuais para este tipo de transação.
A venda desses ativos de logística permitirá ao Grupo Marfrig focar 
estrategicamente em seu negócio principal, que é o desenvolvimento, 
a produção e a comercialização de alimentos industrializados à base 
de carne de aves, bovina, suína, ovina e de peixes, em escala global.

Ricardo Florence dos Santos
Diretor Executivo de Estratégia Corporativa e 

Relações com Investidores
Marfrig Alimentos S.A.
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MARFRIG ALIMENTOS S.A. 
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 03.853.896/0001-40  –  NIRE 35.300.341.031
(BM&FBOVESPA: MRFG3)

FATO RELEVANTE
São Paulo, 13 de fevereiro de 2012 - 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 03 de janeiro de 2002 (“ICVM 358”), a Marfrig Alimentos S.A. (“Companhia” - 
BM&FBovespa: MRFG3; ADR nível 1: MRTTY), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, em sequência ao 
fato relevante divulgado em 18 de setembro de 2011, a conclusão do processo de due diligence e a celebração de contrato 
defi nitivo, irretratável e irrevogável para a venda do negócio de serviços de logística especializada para redes de serviço rápido 
de alimentação dos EUA, Europa, Oriente Médio, Oceania e Ásia de sua subsidiária Keystone Foods LLC. para a empresa 
The Martin-Brower Company, L.L.C.
O preço de venda agregado dos ativos e negócios foi confi rmado em USD 400 milhões de dólares americanos 
(USD 400.000.000,00) e as partes programaram a liquidação da operação para o dia 30 de março de 2012, incluindo a obtenção 
neste 1º trimestre de 2012 das aprovações societárias e legais usuais para este tipo de transação.
A venda desses ativos de logística permitirá ao Grupo Marfrig focar estrategicamente em seu negócio principal, que é o 
desenvolvimento, a produção e a comercialização de alimentos industrializados à base de carne de aves, bovina, suína, ovina e 
de peixes, em escala global.

Ricardo Florence dos Santos
Diretor Executivo de Estratégia Corporativa e Relações com Investidores

Marfrig Alimentos S.A.
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