MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº 03.853.896/0001-40
(BM&FBOVESPA: MRFG3)
COMUNICADO AO MERCADO
São Paulo, 30 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, conforme alterada, e em continuidade
aos comunicados ao mercado divulgados pela Companhia em 2 de março de 2017 e em
16 de março de 2017 (em conjunto, “Comunicados ao Mercado Ofertas”), informa ao
mercado e a seus acionistas o resultado da liquidação final das ofertas de compra à vista
(“Ofertas”) das (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”) 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 de vencimento das Ofertas expirou às 23h59, horário da cidade de Nova York, da
data de 29 de março de 2017 (“Prazo de Vencimento”). Até o Prazo de Vencimento, aderiram
às Ofertas e foram validamente entregues Notas Sênior que somaram um montante agregado
de principal de US$346.415.000,00, sendo que todas as referidas Notas Sênior foram aceitas
para aquisição nos termos das Ofertas de compra à vista, conforme detalhamento a seguir:
(i) o montante agregado de principal de US$66.070.000,00 das Notas Sênior 2018 ou,
aproximadamente, 23,44% das Notas Sênior 2018 remanescentes; e (ii) o montante agregado
de principal de US$280.345.000,00 das Notas Sênior 2020 ou, aproximadamente, 57,84%
das Notas Sênior 2020 remanescentes.
Este comunicado ao mercado é feito apenas para fins de divulgação, de acordo com a
legislação aplicável. Este comunicado ao mercado não constitui material de marketing, e não
deve ser interpretado como propaganda de uma oferta de venda ou solicitação de qualquer
oferta de compra de títulos emitidos pela Companhia, pela Marfrig Holdings ou pela Marfrig
Overseas. Este comunicado ao mercado não deve ser distribuído em ou para qualquer pessoa
jurídica ou física localizada ou residente nos Estados Unidos, seus territórios e posses,
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qualquer estado dos Estados Unidos ou o Distrito de Columbia, ou em qualquer jurisdição
onde seja ilegal divulgar, publicar ou distribuir este anúncio.
Os termos iniciados em letras maiúsculas não definidos neste comunicado deverão ter o
significado a eles atribuídos no Comunicados ao Mercado Ofertas.

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