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FATO RELEVANTE
São Paulo, 16 de Julho de 2014 - a Marfrig Global Foods S.A. 
(BM&FBOVESPA: MRFG3 e ADR (Nível 1): MRTTY - “Companhia”) em 
atendimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976 e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 
nº 358, de 3 de janeiro de 2002, e alterações posteriores, e, em linha 
com as melhores práticas de governança corporativa, informa aos seus 
investidores e ao mercado em geral o seguinte:
A Companhia pretende realizar investimentos para promover o cres-
cimento orgânico de sua unidade de negócios na Europa - Moy Park, 
totalizando GBP 170 milhões ao longo dos próximos cinco a sete anos.
A Companhia informa ainda que o guidance de CAPEX de 
R$ 600 milhões para 2014 não é alterado e já inclui os investimentos na 
Moy Park para o ano.

DOESP – 1COL X 13CM

DISCLAIMER:
Este fato relevante contem projeções futuras. Tais projeções refl etem 
somente a percepção da administração da Marfrig sobre o futuro 
de seus negócios, considerando, principalmente, os seguintes 
fatores: (i) o desempenho da economia nacional e internacional; 
(ii) as condições de mercado e do setor de consumo em geral, 
tais como concorrência, demanda por proteínas animais, evolução 
de preços etc.; (iii) os prazos para homologação de projetos e 
regulamentação do setor de alimentos; (iv) fatores operacionais. 
Qualquer alteração na percepção ou nos fatores acima descritos 
pode fazer com que os resultados concretos sejam diferentes 
das projeções apresentadas nesse fato relevante. Em caso de 
alteração relevante nestes fatores, as projeções podem vir a ser 
revisadas. O comunicado contém considerações futuras referentes 
às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais 
e fi nanceiros, e às perspectivas de crescimento da Marfrig. Estas 
são apenas projeções e, como tais, baseiam-se exclusivamente nas 
expectativas da administração da Companhia. Tais considerações 
futuras dependem, substancialmente, de fatores externos, além dos 
riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela 
Marfrig e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Ricardo Florence dos Santos
Vice-Presidente de Finanças e DRI

Marfrig Global Foods S.A.
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DISCLAIMER:
Este fato relevante contem projeções futuras. Tais projeções refl etem somente a percepção da administração 
da Marfrig sobre o futuro de seus negócios, considerando, principalmente, os seguintes fatores: 
(i) o desempenho da economia nacional e internacional; (ii) as condições de mercado e do setor de consumo 
em geral, tais como concorrência, demanda por proteínas animais, evolução de preços etc.; (iii) os prazos 
para homologação de projetos e regulamentação do setor de alimentos; (iv) fatores operacionais. Qualquer 
alteração na percepção ou nos fatores acima descritos pode fazer com que os resultados concretos 
sejam diferentes das projeções apresentadas nesse fato relevante. Em caso de alteração relevante nestes 
fatores, as projeções podem vir a ser revisadas. O comunicado contém considerações futuras referentes 
às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e fi nanceiros, e às perspectivas 
de crescimento da Marfrig. Estas são apenas projeções e, como tais, baseiam-se exclusivamente nas 
expectativas da administração da Companhia. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de 
fatores externos, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Marfrig e 
estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Ricardo Florence dos Santos
Vice-Presidente de Finanças e DRI

Marfrig Global Foods S.A.
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