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FATO RELEVANTE
As Administrações da Marfrig Alimentos S.A. (“Marfrig” - BM&FBovespa: MRFG3; ADR nível 1: MRTTY) e da JSL S.A. (“JSL” - 
BM&FBovespa: JSLG3) vêm a público, nos termos da Instrução CVM nº 358/02 e do § 4º do art. 157 da Lei nº 6.404/76, comunicar a seus 
acionistas e ao mercado em geral que, em referência aos Fatos Relevantes publicados nos dias 21 de dezembro de 2011 e 31 de janeiro 
de 2012 sobre acordo para a transferência à JSL da gestão das operações logísticas da Marfrig, (“Operação”), decidiram de comum acordo 
estender até o dia 14 de março de 2012, o prazo para negociação fi nal das bases da Operação e das premissas técnicas e operacionais 
que regerão tal contrato. A JSL e a Marfrig ratifi cam que a celebração do contrato defi nitivo está sujeita à conclusão dos termos e condições 
defi nitivos da Operação, até 14 de março de 2012.

São Paulo, 16 de fevereiro de 2012.
Ricardo Florence dos Santos
Diretor Executivo de Estratégia 

Corporativa e Relações com Investidores

Denys Marc Ferrez
Diretor Executivo Administrativo e

Financeiro e de Relações com Investidores

JSL S.A.
CNPJ 52.548.435/0001-79 - Companhia Aberta

Marfrig Alimentos S.A. 
CNPJ 03.853.896/0001-40 - Companhia Aberta
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