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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,
informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, após a conclusão da
auditoria jurídica e contábil e cumprimento das demais condições precedentes, foi
concluída nesta data a aquisição, no Uruguai, de 100% (cem por cento) das ações
de emissão do Frigorífico Matadero Carrasco S.A. (“Frigorífico Carrasco”) nos
termos do contrato de compra e venda de ações celebrado pela Companhia,
conforme divulgado em Fato Relevante datado de 18 de março de 2014.
A operação envolveu o valor total de US$ 37 milhões, já considerando o capital de
giro, sendo que o montante de US$ 17 milhões será pago à vista nesta data, US$
10 milhões serão pagos em 30 de abril de 2015 e US$ 10 milhões poderão ser
pagos com 1.700.000 (um milhão e setecentas mil) ações de emissão da
Companhia (BEEF3), a serem transferidas no prazo de 1 ano e liberadas ao longo
de 3 anos (1/3 por ano) a partir de 30 de abril de 2015, nos termos da legislação
aplicável.
A Companhia esclarece que a incidência do artigo 256 da Lei n.º 6.404/76 (Lei das
Sociedades por Ações) ainda está sendo avaliada e, caso aplicável, os acionistas e o
mercado serão informados quanto aos procedimentos para ratificação da operação
por assembleia geral extraordinária da Companhia e eventual existência do direito
de recesso.
Nos termos da legislação aplicável e em conformidade com as melhores práticas de
governança, a Companhia manterá seus acionistas, seus investidores e o mercado
em geral informado.
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