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M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos 

CNPJ nº 07.206.816/0001-15 
Companhia Aberta 

 
FATO RELEVANTE 

 
A M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos, companhia aberta com 
sede na Cidade de Eusébio, Estado do Ceará, na Rodovia BR 116 - Km 18, CEP 61760-
000, inscrita no CNPJ sob o nº 07.206.816/0001-15 (“Companhia”) vem comunicar, em 
cumprimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 
358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e do artigo 7º, parágrafo 1º, da Instrução 
CVM n.º 471, de 8 de agosto de 2008 (“Instrução CVM 471”), que, nesta data, foi 
protocolizado perante a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e 
de Capitais (“ANBIMA”) o pedido de análise prévia de registro de Oferta Pública de 
Distribuição Secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, 
de emissão da Companhia e de titularidade de seu acionista controlador Dibra Fundo de 
Investimento em Participações (“Ações” e “Oferta”) que será submetido ao procedimento 
simplificado previsto na Instrução CVM 471 e no convênio celebrado entre a CVM e a 
ANBIMA para tal fim. O montante da Oferta é estimado em cerca de R$600.000.000,00 
(seiscentos milhões de reais) e será determinado de acordo com a fixação do preço de 
venda das Ações, após a finalização do procedimento de coleta de intenções de 
investimento (bookbuilding), tendo como parâmetro: (i) a cotação das ações ordinárias de 
emissão da Companhia na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e 
Futuros; e (ii) as indicações de interesse, em função da qualidade da demanda (por 
volume e preço), coletada durante o procedimento de bookbuilding. A Oferta terá inicio 
após a concessão do devido registro pela CVM  
 

Eusébio, 11 de dezembro de 2009. 
 

M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos 
 

_____________________________ 
Geraldo Luciano Mattos Júnior 

Vice-Presidente de Investimentos e Controladoria  
 

O presente fato relevante não constitui uma oferta, convite ou solicitação de oferta para aquisição das ações da 
Companhia. Nem este fato relevante, nem qualquer informação aqui contida constituirão a base de qualquer contrato ou 
compromisso. 
 


