COMUNICADO
Barretos, 17 de junho de 2009 - O Minerva S.A. (BOVESPA: BEEF3; Bloomberg: BEEF3.BZ;
Reuters: BEEF3.SA), um dos líderes no Brasil na produção e comercialização de carne bovina,
comunica a constituição de duas subsidiárias denominadas “MINERVA LOG S.A” (logística e
transporte) e “ LOIN INVESTMENTS ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA.” (administração
da carteira de valores mobiliários próprios).
A criação da “MINERVA LOG” tem como objetivo principal a redução de despesas comerciais
(frete marítimo), melhorias de eficiência operacional e ganho de sinergias internas das divisões boi
vivo e carne. Esta nova operação não prevê a necessidade de investimentos adicionais ao capex
consolidado.
A constituição da “LOIN INVESTMENTS” proporcionará a eliminação futura de intermediação
financeira das aplicações do caixa da Companhia com foco na redução de custos e tributos sobre
nossas operações financeiras.
Ambas subsidiárias terão como acionistas detentores da integralidade de suas ações o MINERVA
S.A em conjunto com a empresa MINERVA INDÚSTRIA DE COMÉRCIO E ALIMENTOS S.A.
Relações com Investidores
E-Mail: ri@minerva.ind.br
Tel.: +55 (11) 3074-2434
Website: www.minerva.ind.br/ri

Sobre o Minerva S.A.
O Minerva S.A. é um dos líderes no Brasil na produção e comercialização de carne bovina, couro
e exportação de boi vivo e está entre os três maiores exportadores brasileiros do setor em termos
de receita bruta de vendas, comercializando seus produtos para cerca de 80 países. A Companhia
tem uma capacidade diária de abate de 6.600 cabeças de gado e de processamento de 1.300
toneladas de carne bovina, equivalente a aproximadamente 9.300 cabeças. Presente nos estados
de São Paulo, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul e no Paraguai, o Minerva opera sete plantas
de abate e desossa, dois curtumes e cinco centros de distribuição, além de atuar também no
segmento de Food Services através da Joint Venture Minerva Dawn Farms (MDF), atualmente
com capacidade de 10 a 15 toneladas de carne processada/hora, produzindo alimentos a base de
carne bovina, suína e de aves. Nos últimos doze meses findos em mar/09, a Companhia
apresentou uma receita líquida de vendas de R$ 2,2 bilhões, representando crescimento de 38%
em relação ao mesmo período do ano anterior.

