BRF – BRASIL FOODS S.A.
(atual denominação de Perdigão S.A.)
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ n° 01.838.723/0001-27

FATO RELEVANTE
A administração da BRF – Brasil Foods S.A. (“BRF” ou “Companhia”) (nova
denominação da Perdigão S/A), vem a público informar, nos termos das
Instruções CVM nº. 319/99 e nº. 358/02, que em 08 de julho de 2009, foi
regularmente instalada e realizada a assembléia geral extraordinária da
Companhia, convocada mediante publicação do Edital em 22 de junho de
2009, tendo sido aprovadas por maioria dos votos, dentre outras, as seguintes
matérias:
(a) Alteração do artigo 1º do Estatuto Social, para mudar a denominação
social de Perdigão S.A. para BRF – Brasil Foods S.A;
(b) Alteração do artigo 2º do Estatuto Social, para mudar a sede social da
Cidade de São Paulo (SP) para a Cidade de Itajaí (SC);
(c) Aprovação do “Protocolo e Justificação da Incorporação das Ações de
Emissão da HFF Participações S.A. (“HFF”) pela Perdigão S.A.”,
celebrado entre os administradores de PERDIGÃO e os administradores
de HFF;
(d) A incorporação de ações da HFF pela BRF, bem como do aumento de
capital da BRF a ser realizado com as ações incorporadas no montante
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de R$ 1.482.889.902,75 (Um bilhão, quatrocentos e oitenta e dois
milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, novecentos e dois reais e
setenta e cinco centavos), mediante a emissão de 37.637.577 (trinta e
sete milhões, seiscentos e trinta e sete mil, quinhentos e setenta e sete)
novas ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal.
Foram atribuídas aos acionistas da HFF, em substituição a cada ação ordinária
incorporada, 0,166247 ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal de
emissão da BRF, conforme informado no Fato Relevante publicado em
19/05/09.
O capital social da BRF após a incorporação de ações de HFF passou a ser de
R$ 4.927.933.697,75 (Quatro bilhões, novecentos e vinte e sete milhões,
novecentos e trinta e três mil, seiscentos e noventa e sete reais e setenta e
cinco centavos), dividido em 244.595.660 (Duzentos e quarenta e quatro
milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, seiscentos e sessenta) ações
ordinárias, escriturais e sem valor nominal.
A partir da incorporação de ações de HFF, a BRF passou então a ser
controladora da Sadia S.A., passando a deter indiretamente 226.395.405
(Duzentos e vinte e seis milhões, trezentos e noventa e cinco mil, quatrocentos
e cinco) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal dessa companhia,
configurando-se assim a primeira etapa da unificação das operações de BRF e
Sadia, conforme previsto no Acordo de Associação mencionado no Fato
Relevante publicado em 19/05/09.
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São Paulo, 9 de julho de 2009.

Leopoldo Viriato Saboya
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
BRF- BRASIL FOODS S.A.
AVISO IMPORTANTE
Este comunicado não se trata de um documento de oferta, nem constitui uma oferta de alienação
ou uma solicitação de oferta para a aquisição de quaisquer valores mobiliários ou mesmo uma
solicitação de qualquer voto ou aprovação.
Investidores de “American Depositary Receipts” (“ADRs”) da SADIA e titulares de ações
preferenciais da Sadia são recomendados a ler o documento informativo disponibilizado
referente à associação entre a SADIA e a PERDIGÃO, tendo em vista que ele conterá
informações relevantes.
Investidores americanos titulares de ações ordinárias da SADIA são recomendados a ler
qualquer documento informativo ou quaisquer outros materiais elaborados pela PERDIGÃO
para os acionistas detentores de ações ordinárias da Sadia com relação à associação,
considerando que esses documentos conterão informações relevantes. A PERDIGÃO tem a
expectativa de submeter cópias desses documentos para a U.S. Securities and Exchange
Commission (“SEC”), tão logo essa documentação esteja disponível, sendo facultado aos
investidores obter cópias desses documentos e qualquer outra documentação registrada pelas
Companhias na SEC na página de Internet da SEC, conforme referida a seguir: www.sec.gov.
Cópias de quaisquer outros documentos informativos elaborados para os titulares de ADRs ou
para acionistas americanos detentores de ações ordinárias ou preferenciais da SADIA também
poderão ser obtidos de forma gratuita com a PERDIGÃO, caso disponíveis.

