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COMUNICADO AO MERCADO
A Minerva S.A. (“Minerva” ou “Companhia”), uma das líderes na América do Sul na
produção e comercialização de carne in natura, gado vivo e seus derivados, que
atua também nos segmentos de processamento de carne bovina, suína e de aves,
em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº. 358, de 03 de janeiro de 2002,
conforme alterada ("ICVM 358/02"), informa aos seus acionistas e ao mercado em
geral que nesta data foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) a aprovação
pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”), no âmbito do Ato de
Concentração nº 08700.004716/2014-04, do Contrato de Abate de Animais,
celebrado entre a Minerva e BRF S.A. (“BRF”), por meio do qual a BRF prestará
serviços de abate e desossa à Minerva. Por este contrato, a Minerva fornecerá o
gado à BRF, que realizará o serviço de abate e desossa, bem como embalagem,
acondicionamento e disponibilização da carne bovina em suas unidades fabris.
Posteriormente, a Minerva retirará e distribuirá estes produtos. Este contrato terá
prazo de vigência de até 6 (seis) meses.
A Minerva esclarece, também, que tal processo no CADE é independente do
processo de Ato de Concentração nº 08700.000658/2014-40, divulgado por meio
de Fato Relevante em 1.º de novembro de 2013 e 6 de junho de 2014, relativo ao
Acordo de Investimento celebrado entre a Minerva, seu acionista controlador VDQ
Holdings S.A. e BRF em 1.º de novembro de 2013, o qual regula os termos e
condições para a aquisição, pela Minerva, de ativos e operações de abate e desossa
atualmente detidos pela BRF nas plantas de Várzea Grande e Mirassol D’Oeste. O
processo em questão continua em análise pelo CADE e até o momento não houve
decisão sobre a operação.
A Minerva compromete-se a manter seus acionistas, a Comissão de Valores
Mobiliários e o mercado em geral informados acerca do assunto em questão.
Barretos, 26 de junho de 2014.
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