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COMUNICADO AO MERCADO
São Paulo, 24 de fevereiro de 2021- a Marfrig Global Foods S.A. (“Marfrig” ou
“Companhia” – B3: MRFG3 e ADR Nível 1: MRRTY) uma das empresas globais
líder na produção de carne bovina e maior produtora de hamburgueres no
mundo, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que assinou a
contratação de um financiamento de US$ 30 milhões com o Fundo de
investimento internacional &Green. A negociação contou ainda com o apoio do
IDH.
Para viabilizar o apoio financeiro, o &Green prevê uma série de compromissos
por parte da Marfrig -- são eles: desmatamento zero, conservação de florestas,
recomposição ou compensação de vegetação nativa e intensificação do uso de
áreas de baixa produtividade.
& Green exige o cumprimento de rigorosos critérios Ambientais, Sociais e de
Governança (ESG), e a obtenção desse financiamento mostra que a Marfrig é
capaz de atender a esses rigorosos critérios de sustentabilidade.
Sobre o IDH
Iniciativa para o Comércio Sustentável, o IDH é uma empresa com viés social
que trabalha com financiadores, governos, empresas e a sociedade civil para
realizar o comércio sustentável em cadeias de valor no mundo.
Sobre o &Green
Fundo de investimento misto internacional, criado em Julho de 2017, com
estrutura evergreen, e que apoia projetos comerciais nas cadeias de valor da
produção agrícola com o objetivo de proteger e restaurar florestas tropicais, e
tornar a agricultura mais sustentável e inclusiva - envolvendo comunidades
locais, produtores, financiadores, empresas da cadeia de suprimentos, governo
local e nacional e sociedade civil. Entre os principais apoiadores do Fundo estão:
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NICFI - a Iniciativa Internacional Climática e Florestal da Noruega; Unilever e a
Global Environment Facility (GEF).

Tang David
Vice-Presidente de Finanças e DRI
Marfrig Global Foods S.A

CONTATOS RI
Telefone: +55 (11) 3792-8907

www.marfrig.com.br/ri

e-mail: ri@marfrig.com.br

