COMUNICADO AO MERCADO
Minerva Anuncia Contratação de Linhas de Financiamento de longo
prazo com o BNDES e Banco da Amazônia no valor de R$215 milhões
Barretos, 12 de janeiro de 2009 - O Minerva S.A. (BOVESPA: BEEF3; Bloomberg: BEEF3.BZ;
Reuters: BEEF3.SA), um dos líderes no Brasil na produção e comercialização de carne bovina,
couros e gado vivo, anuncia aos seus acionistas que firmou contratos de financiamento com
recursos diretos do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para a
concessão de R$ 121.859.000,00, destinados a investimentos na modernização e expansão de
unidades da Companhia. O montante será pago no prazo de 72 meses, com carência inclusa de
24 meses, as taxas de 2,7-3,1% sobre a TJLP.
A Companhia também obteve nesse mês concessão de colaboração financeira com recursos do
Banco da Amazônia S.A., de R$ 38.989.707,27 para projetos de modernização e expansão da
unidade de Araguaína-TO e de R$ 53.792.703,00 para a unidade de Rolim de Moura-RO. O
montante será pago em 24 parcelas semestrais, com carência inclusa de 24 meses, as taxas de
1,15% sobre a TJLP.
Diante o cenário atual, a Companhia está recebendo um importante apoio de duas das principais
instituições de fomento e desenvolvimento para o financiamento do crescimento orgânico da
Companhia. Além de reduzir o custo médio e alongar o perfil da dívida, houve validação e
reconhecimento da sólida estratégia e política financeira do Minerva, que busca uma liquidez
adequada via manutenção de elevado saldo de caixa, aplicações financeiras de curto prazo e um
perfil de dívida concentrado no longo prazo. Parte dos recursos captados (estimados em R$100
milhões) servirá para recompor o caixa com investimentos já feitos pelo Minerva.
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E-Mail: ri@minerva.ind.br
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Sobre o Minerva S.A.
O Minerva S.A. é um dos líderes no Brasil na produção e comercialização de carne bovina, couro
e exportação de boi vivo, e está entre os três maiores exportadores brasileiros do setor em termos
de receita bruta de vendas, comercializando seus produtos para cerca de 80 países. A Companhia
tem uma capacidade de abate de 6.200 cabeças, processamento de 1.300 toneladas e produção
de 5.000 couros por dia. Presente nos estados de São Paulo, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do
Sul e no Paraguai, o Minerva opera sete plantas de abate e desossa, dois curtumes, e centros de
distribuição em Olímpia (SP), São Paulo, Itajaí (SC) e Serra (ES). Nos doze meses findos
setembro de 2008, a Companhia apresentou uma receita líquida de vendas de R$ 2,1 bilhões.

