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FATO RELEVANTE
A Minerva S.A. (“Minerva” ou “Companhia”), líder na América do Sul na exportação
de carne bovina, em cumprimento ao disposto no § 4.º do artigo 157 da Lei n.º 6.404, de
15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e na Instrução CVM n.º 358,
de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada (“ICVM 358/02”), comunica aos acionistas
e ao mercado em geral o quanto segue:
O Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada nesta data, aprovou
a alienação de ações de 400.000 (quatrocentas mil) ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, mantidas em tesouraria, em
decorrência do exercício, pelos beneficiários, de suas respectivas opções de compra de
ações outorgadas em reunião do conselho de administração realizada em 25 de junho de
2018, no âmbito do Segundo Programa de Opção de Compra de Ações da Companhia,
aprovado na reunião do conselho de administração realizada em 5 de março de 2018, que
integra o Segundo Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado na
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 12 de abril de 2017 (“Plano
de Opção”).
A ata da reunião do conselho de administração e o Plano de Opção encontram-se
devidamente arquivados na sede social da Companhia, e estão disponíveis para consulta
nas páginas eletrônicas do Departamento de Relações com Investidores da Companhia
(http://ri.minervafoods.com) e nos sites da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(www.b3.com.br) e da CVM (http://www.cvm.gov.br) na rede mundial de
computadores, em conformidade com as disposições da Lei das S.A. e com a
regulamentação da CVM.
Por fim, a Companhia reitera seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em
geral informados acerca do andamento deste e de qualquer outro assunto de interesse do
mercado.
Barretos, 24 de setembro de 2019.
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