FATO RELEVANTE
Proposta de Aumento de Capital por Subscrição Privada
Barretos, 13 de agosto 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 exportação
de boi vivo vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em Reunião do Conselho de
Administração realizada em 13 de agosto de 2009, deliberou pela proposta, a ser submetida para
aprovação dos acionistas em Assembléia Geral Extraordinária, conforme indicado em Edital de
Convocação, de aumento do limite de capital autorizado previsto no Estatuto Social para até mais 100
milhões de ações ordinárias, de forma a permitir a subseqüente aprovação pelo Conselho de Administração
de um aumento de capital mediante a emissão para subscrição privada de ações ordinárias da Companhia,
dentro desse novo limite de capital autorizado.
O aumento de capital proposto será no valor mínimo de aproximadamente R$ 100 milhões e no valor
máximo de aproximadamente R$ 160 milhões. A acionista controladora manifestou a intenção de
subscrever a totalidade das ações correspondentes ao seu percentual no direito de preferência, de forma a
garantir a subscrição do montante mínimo exigido para homologação parcial do aumento de capital. O valor
máximo considera que a acionista controladora e os acionistas minoritários exercerão a totalidade de seus
direitos de preferência na subscrição das novas ações. Adicionalmente, será atribuído, como vantagem
adicional aos subscritores de cada nova ação, um bônus de subscrição de emissão da Companhia. Os
recursos obtidos fortalecerão a estrutura de capital do Minerva, sendo utilizados para abater dívidas e
realizar os investimentos em capital de giro necessários para a operação dos projetos de green field da
Companhia. Acreditamos que o mercado oferece boas oportunidades, e o Minerva, reiterando sua política
de crescimento sólido e conservador, entende que o fortalecimento de sua estrutura de capital contribuirá
para melhorar sua posição competitiva.
O Conselho de Administração da Companhia deliberará sobre o aumento de capital proposto, o preço de
emissão, a quantidade de ações e bônus de subscrição a serem emitidos e demais termos e condições
aplicáveis, em reunião a ser realizada logo após a aprovação do novo limite do capital autorizado pela
Assembléia Geral Extraordinária.
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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 diária de abate de 6.600
cabeças de gado e de processamento de 1.300 toneladas de carne bovina, equivalente a aproximadamente 9.500
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, um curtume e cinco centros de distribuição, além de atuar também no segmento de
Food Services através da Joint Venture Minerva Dawn Farms (MDF), 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.

