MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº 03.853.896/0001-40
(B3: MRFG3)
COMUNICADO AO MERCADO

São Paulo, 27 de março de 2018 - a Marfrig Global Foods S.A. (“Marfrig” ou a
“Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, atendendo ao
disposto no Art. 12 da Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, que recebeu
correspondência da Brandes Investment Partners, L.P. (“Brandes”), consultora de
investimentos credenciada em nível federal nos Estados Unidos da América, notificando
sobre o aumento de participação acionária relevante na Companhia, conforme documento
anexado (Anexo I).
A Brandes informa que, como resultado do exercício de sua referida qualidade de gestora
de investimentos discricionária, seus Clientes, de forma consolidada, passaram a deter
posição acionária de 10,0124% no capital da Marfrig Global Foods S.A., com a titularidade
de 62.205.312 ações do total de 621.279.822 ações ordinárias que hoje compõem o capital
social da Companhia.
Destaca-se ainda que, na referida data, a Brandes como gestora desses investimentos,
tampouco celebrou qualquer acordo ou contrato que regule o exercício do direito de voto
ou compra e venda de valores mobiliários de emissão da Marfrig Global Foods S.A..
A participação acima não objetiva alterar a composição do controle ou a estrutura de capital
da Marfrig Global Foods S.A..

José Eduardo de Oliveira Miron
Vice-Presidente de Finanças e DRI
Marfrig Global Foods S.A.
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ANEXO I
Carta recebida da Brandes Investment Partners, L.P.

CONTATOS RI

Av. Queiroz Filho, 1560 - Bloco 5 (torre Sabiá) - 3º andar (sala 301) - Vila Hamburguesa - São Paulo - SP – CEP: 05319-000
Telefone: +55 (11) 3792-8907
www.marfrig.com.br/ri
e-mail: ri@marfrig.com.br

B RA

ND

E

INVTSTMENT PARTN

T

S
RS

San Diego, California, 21 de margo de 2018

MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
Relag6es com lnvestidores
Av. Queiroz Filho, 1560 - Bloco 5 - Sala 301
Vila Hamburguesa - Seo Paulo - SP - 05319-000

At: Sr. Eduardo de Oliveira Miron
Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Relagoes com lnveslidores

Por e-mail: ri@marfrig.com. br

Ref: ATENCAO IMEDIATA - Divulqacao lnstrucea CJM 358 - Atinqimento de
Particioacao Acioniria de lnvestidores su perior a 10% na Marfriq Global
Foods S.A. ("Marfriq").

Prezados Senhores,

1

A Brandes lnvestment Partners, L.P. ("Brandes") 6 consultora de investimentos
credenciado em nivel federal nos Estados Unidos da Am6rica.

2

A Brandes se acha nomeada consultora de investimentos por diversos clientes
("Clientes"), em particular investidores inslitucionais estadunidenses.

3

A

4

Tendo lhes prestado essas informag6es sobre a nossa organizagao e a estrutura

Brandes recebe mandato discricion6rio de seus Clientes com relagao a
investimento e desinvestimento de ativos nas carteiras que deixam sob sua
gestao. Sao esses ativos registrados em nome de cada Cliente ou pessoa por ele
designado, sendo que em momento algum seo mantidos sobre a titularidade
formal da Brandes.

de relacionamento com nossos Clientes, gostariamos, ato continuo, de

nos

reportar a lnstrugao no 358 editada pela ComissSo de Valores Mobiliarios ('CVM')
em 0310112002 (conforme alterada, "lnstrucSo CVM 358").
5

6

Dando cumprimento ao dever de divulgagiio que nos compete nos termos do art.
'12 da lnstrugao CVM 358, vimos informar-lhes que, como resullado do exercicio
pela Brandes de sua referida qualidade de gestora de investimentos discricion6ria,
det€m os Clientes, desde 19 de margo de 2018, de forma consolidada,
62.205.312 a96es da IVIARFRIG, representando 10,0124% do total por ela
emitidas.

Esla e as demais informag6es exigidas pelo art. 12 da lnstrugao CVM 35g sio

prestadas a seguir:

VALUE SPECIALISTS SINCE 1974

L.p. 11988 Et camino Reat, suite Goo, po. Box 919048, san
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Brandes lnvestment Partners,

1

Diego, cA

9219I-9048

(i)

Qualificacao da Brandes: A Brandes tem sede em 11988 El
Camino Real, Suite 600, San Diego, CA 92130, EUA;

(ii)

Obietivo: Nenhum dos Clientes objetiva alterar a composigao do
controle ou a estrutura administrativa da MARFRIG;

(iii)

Posioao Consolidada Aquela divulgada no paragrafo 5o acima;

(iv)

Demais Valores Mobiliarios da MARFRIG. Nao nos consta
detenham os Clientes quaisquer outros valores mobili6rios e
instrumentos financeiros derivativos referenciados a ag6es da
MARFRIG. Entendemos, contudo, que ainda que as detivessem,
n5o seriam someveis a parte que lhes cabe na participageo
consolidada ora reporlada haja vista que a aquisigao dessa
participagao consolidada se processou sob nossa gestao
discricionaria;

(v)

Acordo a Reqular o Exercicio de Voto A par de contrato de
prestagao de consultoria de investimento que celebramos com
cada Cliente para fins de gesteo de seus ativos e que, em regra,
nos permite exercer o direito de voto conferido pelas ag6es que
comp6em a carteira do mesmo Cliente, nao ha nenhum acordo ou
contrato entre a Brandes, de um lado, e parte ou totalidade dos
Clientes titulares da participageo consolidada ora reportada, de
outro, a regular qualquer atuagao em comum ou acordo similar
sobre o exercicio do direito de voto ou a compra e venda de
valores mobili5rios de emissSo da MARFRIG.

Favor procederem a devida divulgagSo ao mercado e a CVM.

Na necessidade de qualquer esclarecimento ou informageo sobre esta comunicagao,
favor contatarem lan Rose atrav6s do numero de telefone 1 858 523 3251 ou do e-mail
ian.rose@brandes.com.
Agradecemos, desde j6, a atengao que V.Sas. dispensar ao assunto.

Atenciosamente,

Brandes lnvestment Partners, L.P.

.-\J

q-1.....--

?,=

Nome: lan Rose
Cargo: Assessor Juridico Principal
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Erandes lnvestment Partners, L.P

2
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