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A Minerva S.A. (“Minerva” ou “Companhia”), líder na América do Sul na exportação de carne
bovina, vem apresentar os esclarecimentos solicitados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”)
por meio do 926/2020-SLS, enviado à Companhia em 3 de novembro de 2020 (“Ofício”), cujo
inteiro teor segue abaixo transcrito:

“03 de novembro de 2020
926/2020-SLS
Minerva S.A.
At. Sr. Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 03/11/2020, sob o título “Minerva
faz acordo na China para criar nova joint venture”, consta, entre outras informações, que:
1. A Minerva Foods firmou um memorando de entendimentos não vinculante com o
conglomerado chinês Greenland para criar uma joint venture para explorar a
importação e distribuição de carne no país asiático;
2. Na China, a Greenland já anunciou o acordo e estima que, nos próximos dois anos, as
importações por meio da parceria com a Minerva superem 4 bilhões de yuans (cerca
de US$ 600 milhões). Em cinco anos, o número poderá atingir 10 bilhões de yuans
(US$ 1,5 bilhão).
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 04/11/2020, com a sua
confirmação ou não, bem como outras informações consideradas importantes.”

Em atendimento à solicitação acima, a Companhia confirma que celebrou memorando de
entendimentos não vinculante com o conglomerado chinês Greenland Global Commodity Trading
Hub Group (“Greenland”), com intuito de explorar oportunidades comerciais no mercado chinês,

em particular na importação e distribuição de carne bovina na China, por meio da constituição
de uma joint venture.
A Companhia esclarece que em razão do caráter não vinculante do memorando de
entendimentos, neste momento não há informações materiais a serem divulgadas aos acionistas
e o mercado em geral, se comprometendo a mantê-los atualizados sobre o assunto.
Por fim, a Companhia informa que a celebração do memorando de entendimentos está em linha
com a estratégia da Companhia de maximizar seus canais de distribuição na China e ocorre,
concomitantemente, às demais estratégias de negócios da Companhia.
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