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COMUNICADO AO MERCADO 

 

São Paulo, 04 de setembro de 2020 - A Marfrig Global Foods S.A. 

(“Companhia” ou “Marfrig”), vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado 

em geral, de acordo com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, 

de 3 de janeiro de 2002, que celebrou, na data de hoje, um Acordo de Intenções 

não vinculante com a Associação Paraguaia de Produtores e Exportadores de 

Carne – APPEC para, em conjunto, constituírem uma nova sociedade na 

República do Paraguai com o objetivo de explorar potenciais investimentos no 

país.  

 

A participação da Marfrig na nova sociedade será de 85%, com 15% do capital 

social pertencentes à APPEC. Os investimentos da Marfrig poderão atingir 100 

milhões de dólares norte-americanos em até 24 meses. 

 

A Marfrig deverá contribuir com seu know-how em matéria de tecnologia, 

produção, comercialização e logística, enquanto a APPEC buscará garantir uma 

quantidade significativa de matéria-prima e seus vastos conhecimentos no 

mercado local de modo a permitir o desenvolvimento do negócio de forma 

sustentável, com alta qualidade e a preços competitivos. A operação busca 

replicar o modelo de sucesso que a Marfrig vem desenvolvendo na National Beef 

em que conta com os produtores locais como sócios do empreendimento.  

 

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado oportuna e adequadamente 

informados sobre qualquer desdobramento relevante decorrente a este tema.  

 

 

Tang David 

Vice-Presidente de Finanças e DRI 

Marfrig Global Foods S.A 

 

 

mailto:ri@marfrig.com.br


 

CONTATOS RI 
Telefone: +55 (11) 3792-8907           www.marfrig.com.br/ri         e-mail: ri@marfrig.com.br 

  

 

MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. 
Publicly Held Company 

Corporate Taxpayer ID (CNPJ/MF): 03.853.896/0001-40 
(B3: MRFG3) 

 

NOTICE TO THE MARKET 

 

São Paulo, September 04, 2020 - Marfrig Global Foods S.A. (“Marfrig” or 

“Company”), in compliance with article 12 of CVM Instruction 358 of January 3, 

2002, hereby announces to its shareholders and the market that today executed 

a non-binding Agreement of Intent with the Paraguayan Association of Meat 

Producers and Exporters - APPEC to jointly constitute a new company in the 

Republic of Paraguay with the aim of exploring potential investments in the 

referred country. 

 

Marfrig's stake in the new company will be 85%, with 15% of the share capital 

belonging to APPEC. Marfrig's investments could reach US$ 100 million in a 

period up to 24 months. 

 

Marfrig should contribute with its know-how in terms of technology, production, 

marketing and logistics, while APPEC will seek to guarantee a significant amount 

of raw material and its vast knowledge in the local market in order to allow the 

development of the business in a sustainable manner, with high quality and 

competitive prices. The operation seeks to replicate the successful model that 

Marfrig has been developing at National Beef in which it has local producers as 

partners in the enterprise. 

 

The shareholders and the market in general will be kept duly informed about the 

development of this topic. 

 

 

Tang David 

Vice-Presidente de Finanças e DRI 

Marfrig Global Foods S.A 
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