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À
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Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa

A Minerva S.A. (“Minerva” ou “Companhia”), líder na América do Sul na exportação de carne
bovina in natura e seus derivados, e que atua também no segmento de processados, vem apresentar
os esclarecimentos solicitados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) por meio do Ofício
100/2019-SAE, enviado à Companhia em 19 de fevereiro de 2019 (“Ofício”), cujo inteiro teor segue
abaixo transcrito:

“19 de fevereiro de 2019
100/2019-SAE

Minerva S.A.
At. Sr. Eduardo Pirani Puzziello
Diretor de Relações com Investidores

Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa

Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 19/02/2019, sob o título “Minerva faz roadshow de
olho em IPO”, consta, entre outras informações, que:

1.

A Minerva pretende abrir o capital da Athena Foods até abril;

2.

No ano passado, a empresa brasileira faturou cerca de R$ 16 bilhões.

Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 20/02/2019, com a sua confirmação ou não, bem
como outras informações consideradas importantes.
[...]”

Esclarecimentos a respeito da abertura de capital da Athena Foods até abril
Em atendimento à solicitação acima, a Companhia esclarece que a possível abertura de capital da
sua subsidiária Athena Foods S.A. (“Athena”) é informação pública, já devidamente divulgada ao
mercado pela Minerva através de Fato Relevante datado de 07 de agosto de 2018 (protocolo de
entrega via sistema IPE nº 020931IPE070820180104331909-49), no qual a Companhia informou
estar avaliando a possibilidade de promover o registro da Athena como emissora de valores
mobiliários perante a Comisión para el Mercado Financiero (Comissão de Valores Mobiliários
Chilena) e, na sequência, realizar a oferta pública inicial de ações da mesma na Bolsa de Comercio
de Santiago (Bolsa de Valores de Santiago) (“IPO”), estimando-se que a implementação de referida
operação dar-se-ia em até 12 meses da data do referido Fato Relevante (“Fato Relevante”).
Posteriormente, em 12 de setembro de 2018, a Companhia divulgou apresentação (protocolo de
entrega via sistema IPE nº 020931IPE120920180104335411-64) (“Apresentação”), por meio da qual
destacou as estratégias de melhoria da sua estrutura de capital, dentre as quais, no slide 4, voltou a
informar a respeito do possível IPO da Athena. No cronograma experimental constante da
Apresentação, a Minerva estimou que a precificação do IPO e listagem da Athena ocorreriam em
abril de 2019, dentro do período de 12 meses anteriormente informado no Fato Relevante.

Ainda, em conjunto com a Apresentação, a Companhia divulgou em seu site de Relações com
Investidores (www.minervafoods.com/ri) a transcrição da teleconferência realizada para discutir e
explicar a referida Apresentação. Nesta transcrição a Minerva afirma:
“O cronograma do IPO da Athena Foods prevê em agosto de 2018 a aprovação pelo Conselho de
Administração. Isso já ocorreu e foi noticiado para vocês. Nós temos a expectativa de fazer o primeiro filling
na CMF chilena no mês de novembro, e se tudo ocorrer como esperado, em abril de 2019 faremos a
precificação e a listagem oficial da Companhia no Chile.”

Esclarecimentos a respeito do faturamento da Companhia no valor de cerca de R$ 16
bilhões
Com relação ao segundo ponto mencionado pelo Ofício, a Companhia entende que a reportagem do
jornal Valor Econômico fez referência ao período de 12 meses encerrado em 30 de setembro de 2018,
no qual a Companhia teve um faturamento bruto no valor de R$ 16.551,6 milhões, uma vez que os
resultados referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 ainda não foram
divulgados.
Esta informação já foi amplamente divulgada pela Minerva em suas Demonstrações Financeiras
referentes ao 3º trimestre de 2018, submetidas à CVM via sistema IPE em 06 de novembro de 2018
(protocolo de entrega nº 020931IPE300920180104341011-89) e em seu site de Relações com
Investidores (www.minervafoods.com/ri).
Diante do exposto, a Companhia entende que a informação referente à pretendida abertura do
capital da Athena estimada até abril e a informação a respeito do faturamento da Companhia no
valor de cerca de R$ 16 bilhões já haviam sido devidamente divulgadas ao mercado em geral e aos
acionistas da Companhia por meio dos meios adequados, garantindo a ampla e imediata
disseminação das referidas informações.
A Companhia reitera seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral informados
acerca do andamento de qualquer assunto de interesse do mercado.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2019.

Minerva S.A.
Eduardo Pirani Puzziello
Diretor de Relações com Investidores

