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COMUNICADO AO MERCADO
A Minerva S.A. (“Companhia”), uma das líderes na América do Sul na produção e
comercialização de carne in natura, gado vivo e seus derivados e que atua também
nos segmentos de processamento de carne bovina, suína e de aves, informa aos
seus acionistas e ao mercado em geral que, após a conclusão da auditoria jurídica e
econômica, celebrou, nesta data, os contratos definitivos para a aquisição de 100%
das ações do frigorífico Red Cárnica S.A.S e 100% das ações de Red Industrial
Colombiana S.A.S. (conjuntamente “Frigorífico Red Cárnica”).
Tal aquisição havia sido originalmente contratada por meio da celebração de um
Memorando de Entendimentos, conforme os termos e condições indicados no Fato
Relevante divulgado, pela Companhia, em 20 de fevereiro de 2015 (“FR 20/02”). A
Companhia

informa

que

foram

mantidos,

nos

documentos

definitivos,

substancialmente os mesmos termos e condições negociados no Memorando de
Entendimentos e já divulgados por meio do referido FR 20/02, de forma que o
investimento total será de aproximadamente US$ 30 milhões (trinta milhões de
dólares), incluindo: a) aquisição dos ativos; b) capital de giro e c) investimentos
para ampliação e modernização das instalações. O Frigorífico Red Cárnica não
possui endividamento financeiro.
A efetiva transferência do Frigorífico Red Cárnica está sujeita a certas condições
precedentes e autorizações prévias na Colômbia, pelo que a Companhia manterá
seus acionistas informados sobre o cumprimento de tais condições, deferimento das
autorizações e conclusão da operação.
A Companhia esclarece que a incidência do artigo 256 da Lei n.º 6.404/76 ainda
está sendo avaliada e, caso aplicável ao caso concreto, os acionistas e o mercado
serão informados quanto aos procedimentos para ratificação da operação pela
assembleia geral da Companhia e eventual existência do direito de retirada.
Barretos, 31 de julho de 2015.
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