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S&P Confirma Rating “B” com Perspectiva Estável para o Minerva
Barretos, 8 de fevereiro de 2008 – O Minerva S.A. (BOVESPA: BEEF3), um dos líderes no Brasil
na produção e comercialização de carne in natura, industrializados e subprodutos de origem
bovina, comunica ao mercado que a Standard & Poor’s confirmou o rating “B”, com perspectiva
estável para a Companhia.
A S&P destacou como pontos positivos para a manutenção do rating o baixo endividamento, a
flexibilidade de produção, e principalmente os índices de melhora na liquidez do Minerva, depois
da bem sucedida reestruturação da dívida com a emissão do Bond de USD 200 milhões e do IPO,
ambos em 2007.
A Fitch Ratings, em relatório recente, também manteve a nota “B+”, perspectiva estável, para os
títulos da dívida do Minerva com vencimento em 2017 e a escala BBB(bra), também com
perspectiva estável, aos ratings nacionais de longo prazo, demonstrando a confiança do mercado
nos indicadores apresentados pela Companhia.
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Sobre o Minerva S.A.
O Minerva (BOVESPA: BEEF3) é um dos líderes no Brasil na produção e comercialização de
carne in natura, industrializados e subprodutos de origem bovina, com capacidade diária de abate
de 5.000 cabeças de gado e de processamento de 1.200 toneladas de carne bovina equivalente a
aproximadamente 7.500 cabeças. A Companhia encerrou o ano de 2007 entre os três maiores
exportadores brasileiros de carne bovina, subprodutos e industrializados com base em receita
bruta de vendas externas, que atingiram US$ 546 milhões para aproximadamente 600 clientes
localizados em cerca de 80 países. Além da carne e miúdos bovinos, o Minerva também exporta
couro wet-blue e gado vivo.
Este comunicado contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e
financeiros, e às perspectivas de crescimento do MINERVA. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam -se exclusivamente nas
expectativas da administração do MINERVA em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano
de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras
governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos
apresentados nos documentos de divulgação arquivados pelo MINERVA e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

