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Comunicado ao Mercado
Moody’s Investors Service – Elevação da Nota de Risco de Crédito
Barretos (SP), 14 de janeiro de 2013 - Minerva S.A. (“Companhia”), uma dos
líderes na América do Sul na produção e comercialização de carne in natura, boi vivo e
seus derivados, que atua também nos segmentos de processamento de carne bovina,
suína e de aves, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que teve sua nota
de risco de crédito atribuída pela Moody’s Investors Service elevada para “B1” com
perspectiva estável. Ainda a Moody’s atribuiu a nota “B1” para a emissão dos Notes com
vencimento em 2023.
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Sobre o Minerva S.A.
O Minerva S.A. é um dos líderes na América do Sul na produção e comercialização de carne bovina, couro e
exportação de boi vivo e está entre os três maiores exportadores brasileiros do setor em termos de receita bruta de
vendas, comercializando seus produtos para cerca de 100 países. A Companhia tem uma capacidade diária de abate
de 11.480 cabeças de gado e de processamento de 2.240 toneladas de carne bovina. Presente nos estados de São
Paulo, Rondônia, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Pará, no Paraguai e no Uruguai, o Minerva
opera onze plantas de abate e desossa e dez centros de distribuição, além de atuar também no segmento de Food
Service através da Minerva Dawn Farms (MDF), atualmente com capacidade total de 160 toneladas de carne
processada por dia, produzindo alimentos a base de carne bovina, suína e de aves. Nos últimos doze meses findos em
30 de setembro de 2012, a Companhia apresentou uma receita líquida de vendas de R$ 4,3 bilhões, representando
crescimento de 13,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.

