MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº 03.853.896/0001-40
(BM&FBOVESPA: MRFG3)
COMUNICADO AO MERCADO
São Paulo, 16 de março de 2017 - A Marfrig Global Foods S.A. (BM&FBovespa: MRFG3 e
ADR nível 1: MRTTY - “Marfrig” ou “Companhia”), nos termos da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários nº 358 de 03 de janeiro de 2002 e em continuidade ao comunicado ao
mercado divulgado pela Companhia em 02 de março de 2017 (“Comunicado ao Mercado
Ofertas”), informa ao mercado e a seus acionistas o resultado da liquidação parcial das
ofertas de compra à vista, junto a cada um dos respectivos titulares (“Titulares”) de todas e
quaisquer (i) notas sênior com remuneração de 8,375% ao ano e vencimento em 2018
(“Notas Sênior 2018”), emitidas em 9 de maio de 2011 pela Marfrig Holdings (“Oferta de
Compra 2018”); e (ii) notas sênior com remuneração de 9,500% ao ano e vencimento em
2020 (“Notas Sênior 2020” e, em conjunto com as Notas Sênior 2018, “Notas Sênior”)
emitidas em 4 de maio de 2010 pela Marfrig Overseas (“Oferta de Compra 2020”, e, em
conjunto com a Oferta de Compra 2018, “Ofertas”).
O prazo da oferta de compra antecipada expirou às 17hrs (horário da cidade de Nova York)
do dia 15 de março de 2017 (“Horário de Oferta de Compra Antecipada” e “Prazo de
Resgate”). Até tal data, aderiram as Oferta e foram validamente entregues Notas Sênior que
somaram um montante agregado de principal de US$345.005.000,00, sendo que todas as
referidas Notas Sênior foram aceitas para aquisição nos termos das Ofertas, conforme
detalhamento a seguir: (i) o montante agregado de principal de US$65.260.000,00 das Notas
Sênior 2018 ou, aproximadamente, 23,15% das Notas Sênior 2018 remanescentes; e (ii) o
montante agregado de principal de US$279.745.000,00 das Notas Sênior 2020 ou,
aproximadamente, 57,71% das Notas Sênior 2020 remanescentes.
Informamos que os Titulares que ainda não entregaram suas Notas Sênior têm até às 23hrs
e 59min (horário da cidade de Nova York), do dia 29 de março de 2017 para fazê-lo, a não ser
que referido prazo seja prorrogado ou antecipado (essa data e horário, incluindo qualquer
prorrogação ou antecipação, constituem a data de vencimento das ofertas), observado,
contudo, que, nos termos dos Documentos da Oferta, as Emissoras e a Companhia não têm
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obrigação de adquirir eventuais Notas Sênior 2018 e as Notas Sênior 2020 que venham a
aderir à oferta após o Horário de Oferta de Compra Antecipada e Prazo de Resgate.
A tabela a seguir sumariza os principais termos e condições das Ofertas:
Descriç
ão das
Notas

Nºs CUSIP/
ISIN Nos.

Notas
Sêniores
de
8.375%
com
vencime
nto em
2018
Notas
Sêniores
de
9.500%
com
vencime
nto em
2020

CUSIP:
56656UAA0 /
N54468AA6
ISIN:
US56656UA
A07 /
USN54468A
A65
CUSIP:
56656PAB9 /
G5814RAB4
ISIN:
US56656PA
B94 /
USG5814RA
B45

Priorida
de de
Aceitaçã
o

U.S.$1.030,00

Valor de
Pagamento
Antecipado da
Oferta**
U.S.$30,00

U.S.$1.060,00

U.S.$997,00

U.S.$30,00

U.S.$1.027,00

Valor de Principal em
aberto*

Preço de Compra**

U.S.$281.911.000,00

U.S.$484.729.000,00

Preço Total*

Todas

Todas

____________________
* O Valor de Principal em aberto não reflete as Notas validamente ofertadas e não é validamente resgatadas no, ou antes, do
Horário de Oferta de Compra Antecipada.
** Por valor principal de U.S.$1.000,00 das Notas.

Os termos iniciados em letras maiúsculas não definidos neste comunicado deverão ter o
significado a eles atribuídos no Comunicado ao Mercado Ofertas.

José Eduardo de Oliveira Miron
Vice-Presidente de Finanças e DRI
Marfrig Global Foods S.A.
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