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Fato Relevante
Encerramento de Contrato de Swap com Credit Suisse
Barretos (SP), 5 de abril de 2013 – O Minerva S.A. ("Companhia"), um dos
líderes na América do Sul na produção e comercialização de carne in natura, boi
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 encerrou o contrato de troca de resultados de fluxos financeiros futuros
(swaps) com o Credit Suisse Próprio Fundo de Investimento Multimercado (“Credit
Suisse”).
A celebração do contrato de swap foi divulgada pela Companhia em Fato Relevante
no dia 03 de abril de 2012. O mesmo estabeleceu que o retorno da Companhia
fosse equivalente à variação do preço das ações de emissão da Companhia (BEEF3)
e o retorno do Credit Suisse, equivalente a 100% da variação do CDI, com o prazo
máximo de dois anos.
As operações, cujos resultados foram liquidados financeiramente na data de hoje,
não alteram o atual percentual de ações em circulação da Companhia.
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Sobre a Minerva S.A.
A Minerva S.A. é uma das líderes na América do Sul na produção e comercialização de carne bovina, couro,
exportação de boi vivo e derivados, está entre os três maiores exportadores brasileiros do setor em termos de receita
bruta de vendas, e atua também no segmento de processamento de carne bovina, suína e de aves, com ercializando
seus produtos para mais de 100 países. Em 31 de dezembro de 2012 a companhia tinha capacidade diária de abate de
11.480 cabeças de gado e de desossa equivalentes a 14.177 cabeças de gado por dia. Presente nos estados de São
Paulo, Rondônia, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, e também no Paraguai e no Uruguai, a Minerva
operava dez plantas de abate e desossa, uma de processamento e dez centros de distribuição. Em 2012, a Companhia
apresentou uma receita líquida de vendas de R$ 4,4 bilhões, representando crescimento de 10,1% em relação ao
mesmo período do ano anterior.

