MINERVA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 67.620.377/0001-14
NIRE 35.300.344.022
COMUNICADO AO MERCADO
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 cumprimento ao disposto no art. 12 da Instrução CVM nº. 358, de
03 de janeiro de 2002, conforme alterada (“ICVM 358/02”), comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que a BRF S.A, enviou a esta Companhia, em
atendimento ao aludido art. 12 da ICVM 358/02, correspondência informando a
alienação de participação relevante, cujo inteiro teor consta do Anexo II ao presente
comunicado.
O Anexo I ao presente comunicado apresenta uma transcrição dos termos de referida
correspondência.
Barretos, 22 de junho de 2018.
Minerva S.A.
Eduardo Pirani Puzziello
Diretor de Relações com Investidores
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ANEXO I
TRANSCRIÇÃO DA CARTA RECEBIDA DO REPRESENTANTE DA BRF S.A
São Paulo, 22 de Junho de 2018.
À
MINERVA S.A.
CNPJ/MF nº 67.620.377/0001-14
Avenida Antônio Manço Bernardes s/nº
Barretos - São Paulo
14781-545
A/C do Sr. Eduardo Pirani Puzziello – Diretor de Relações com Investidores Enviado
via e-mail
Ref: Alienação de Participação Relevante (Artigo 12, Instrução CVM 358/2002)
Prezados Senhores,
1. A BRF S.A. (“BRF”), vem pela presente informar que alienou ações ordinárias de
emissão da Minerva S.A. (“Minerva”), sendo que em 22 de junho de 2018, sua
participação acionária passou a ser de 15.204.100 (quinze milhões, duzentos e
quatro mil e cem) ações ordinárias, representando aproximadamente 6,80% (seis
inteiros e oitenta centésimos por cento) do total de ações ordinárias de emissão da
Minerva.
2. A fim de atender o disposto no Artigo 12 da Instrução nº 358, de 03 de janeiro de
2002 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme alterada, a BRF, por
meio desta, solicita ao Diretor de Relações com Investidores da Minerva a divulgação
das seguintes informações à CVM e aos demais órgãos competentes:
(i) a BRF tem sede na Cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, à Rua Jorge
Tzachel, nº 475, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.838.723/0001-27;
(ii) a participação acionária detida pela BRF passou a ser de 15.204.100
(quinze milhões, duzentos e quatro mil e cem) ações ordinárias, representando
aproximadamente 6,80% (seis inteiros e oitenta centésimos por cento) do total de
ações de emissão Minerva;

(iii) o objetivo da participação acionária acima mencionada é estritamente de
investimento, não objetivando alteração do controle acionário ou da estrutura
administrativa da Minerva; e
(iv) a BRF e a VDQ Holdings S.A. celebraram Acordo de Acionistas, em 01 de
novembro de 2013, e respectivo aditamento, em 22 de dezembro de 2015, tendo
como objeto estabelecer as diretrizes gerais que nortearão a relação das partes na
qualidade de acionistas da Minerva, em especial no tocante à estrutura societária,
administração, restrições sobre a transferência de ações e exercício do direito de
voto, dentre outras matérias.
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos
adicionais que julguem necessários quanto ao assunto.

ou

comentários

Atenciosamente,

Lorival Nogueira Luz Jr.
Diretor Presidente Global de Operações,
Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores
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ANEXO II
TRASLADO DA CARTA RECEBIDA DO REPRESENTANTE DA BRF S.A

São Paulo, 22 de junho de 2018
À
MINERVA S.A.
CNPJ/MF nº 67.620.377/0001-14
Avenida Antônio Manço Bernardes s/nº
Barretos - São Paulo
14781-545
A/C do Sr. Eduardo Pirani Puzziello – Diretor de Relações com Investidores

Enviado via e-mail

Ref: Alienação de Participação Relevante (Artigo 12, Instrução CVM 358/2002)

Prezados Senhores,
1. A BRF S.A. (“BRF”), vem pela presente informar que alienou ações ordinárias de emissão
da Minerva S.A. (“Minerva”), sendo que em 22 de junho de 2018, sua participação acionária
passou a ser de 15.204.100 (quinze milhões, duzentos e quatro mil e cem) ações ordinárias,
representando aproximadamente 6,80% (seis inteiros e oitenta centésimos por cento) do
total de ações ordinárias de emissão da Minerva.
2. A fim de atender o disposto no Artigo 12 da Instrução nº 358, de 03 de janeiro de 2002
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme alterada, a BRF, por meio desta,
solicita ao Diretor de Relações com Investidores da Minerva a divulgação das seguintes
informações à CVM e aos demais órgãos competentes:
(i)

a BRF tem sede na Cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, à Rua Jorge
Tzachel, nº 475, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.838.723/0001-27;

(ii)

a participação acionária detida pela BRF passou a ser de 15.204.100 (quinze
milhões, duzentos e quatro mil e cem) ações ordinárias, representando
aproximadamente 6,80% (seis inteiros e oitenta centésimos por cento) do total
de ações de emissão Minerva;

(iii)

o objetivo da participação acionária acima mencionada é estritamente de
investimento, não objetivando alteração do controle acionário ou da estrutura
administrativa da Minerva; e

(iv)

a BRF e a VDQ Holdings S.A. celebraram Acordo de Acionistas, em 01 de
novembro de 2013, e respectivo aditamento, em 22 de dezembro de 2015, tendo
como objeto estabelecer as diretrizes gerais que nortearão a relação das partes
na qualidade de acionistas da Minerva, em especial no tocante à estrutura
societária, administração, restrições sobre a transferência de ações e exercício
do direito de voto, dentre outras matérias.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou comentários adicionais que
julguem necessários quanto ao assunto.
Atenciosamente,

Lorival Nogueira Luz Jr.
Diretor Presidente Global de Operações,
Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores

