MINERVA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 67.620.377/0001-14
NIRE 35.300.344.022 – CVM nº 02093-1

COMUNICADO AO MERCADO
À
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
Superintendência de Acompanhamento de Empresas e Ofertas de Valores Mobiliários
de Renda Variável
Sra. Ana Lucia da Costa Pereira
C/C
CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o Mercado e
Intermediários
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,
em atenção ao Ofício nº 1.890/2018-SAE (“Ofício”), datado de 12 de novembro de 2018,
vem prestar esclarecimentos sobre o teor de notícia veiculada pela mídia na referida data.
Para melhor compreensão da consulta formulada e dos esclarecimentos prestados pela
Companhia, transcreve-se o teor parcial do Ofício, conforme relevante:
“[...]
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 12/11/2018, sob o título “Minerva negocia com
fundos soberanos investimento na Athena”, consta, entre outras informações, que o fundo chinês Fosun
está interessado na Athenas Foods para um aumento de capital privado e não necessariamente para
ancorar o IPO.
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Solicitamos esclarecimentos sobre o item assinalado, até 13/11/2018, com a sua confirmação ou não, bem
como outras informações consideradas importantes.
[...]”

Referente ao esclarecimento solicitado pelo Ofício, a Companhia elucida aos seus
acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
A Companhia reafirma seu compromisso de, na busca de geração de valor para seus
acionistas, sempre analisar e estudar diversas oportunidades de negócios em linha com
sua estratégia. Nesse contexto, a administração focaliza o crescimento orgânico
sustentável da Minerva combinado com parcerias estratégicas no Brasil e no exterior.
A Companhia não recebeu qualquer proposta do fundo chinês Fosun para um aumento
de capital privado na Athena Foods S.A., conforme veiculado pelo informativo em
referência.
Além disso, considerando a estrutura de governança da Companhia, a administração não
formalizou a submissão de qualquer proposta de investimento nesse sentido à apreciação
do respectivo órgão administrativo competente.
A Administração da Companhia, por meio da sua área de Relações com Investidores,
coloca-se à disposição dos acionistas, debenturistas e do mercado para esclarecimentos
adicionais através do telefone (11) 3074-2444.
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.
Barretos, 13 de novembro de 2018.

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