MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº 03.853.896/0001-40
(BM&FBOVESPA: MRFG3)
COMUNICADO AO MERCADO
São Paulo, 04 de abril 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 aos comunicados ao
mercado divulgados pela Companhia em 2 de março de 2017, 16 de março de 2017 e em 30
de março de 2017, informa ao mercado e a seus acionistas que a sua subsidiária, a Marfrig
Overseas Limited, anunciou hoje o início do prazo para o resgate (“Optional Redemption”) da
totalidade das Notas Sênior com remuneração de 9,500% ao ano em circulação, emitidas em
4 de maio de 2010 e com vencimento em 2020 (“Notas Sênior 2020”), no montante total de
principal em aberto de US$ 204,384,000.00. Os referidos títulos serão integralmente
resgatados em 04 de maio de 2017, conforme previsto na escritura (“Indenture”) de emissão
das Notas Sênior 2020.
O resgate ora anunciado guarda coerência com divulgações anteriores e reforça o
compromisso da Companhia com seu processo de Liability Management, cujo objetivo é o de
alongar o perfil e reduzir o custo da sua estrutura de capital.
Este comunicado tem como finalidade a divulgação do início do prazo para o resgate integral
das Notas Sênior 2020, conforme legislação aplicável e escritura (“Indenture”) de emissão das
Notas Sênior 2020, não constituindo material de marketing e não devendo ser interpretado
como propaganda de uma oferta de compra de títulos emitidos.
José Eduardo de Oliveira Miron
Vice Presidente de Finanças e DRI
Marfrig Global Foods S.A.
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