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FATO RELEVANTE

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 atendimento ao disposto no artigo 157, §4.º, da Lei n.º 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada, e, ainda, em atendimento ao disposto no
artigo 2.º da Instrução CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, informa aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, o quanto segue:
(a) Em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizado em 12 de
setembro de 2013, foi aprovada a conclusão das negociações para alienação
de ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão
da Companhia mantidas em tesouraria, conforme aprovadas nos termos da
Reunião do Conselho de Administração realizada em 9 de setembro de 2013.
(b) Na

mesma

oportunidade,

ainda,

foi

aprovado

pelo

Conselho

de

Administração, nos termos da ICVM n.º 10/1980, após a conclusão das
negociações para alienação das ações em tesouraria, o cancelamento da
totalidade das 5.230.532 (cinco milhões, duzentas e trinta mil, quinhentas e
trinta e duas) ações ordinárias que permaneceram em tesouraria, todas
nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, as
quais foram adquiridas em conformidade com o programa de recompra de
ações aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião
realizada em 18 de fevereiro de 2013.
(c) O cancelamento das ações não alterou o valor do capital social, no valor
total de R$ 715.910.855,83 (setecentos e quinze milhões, novecentos e dez
mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos), o qual
“ad

referendum”

da

assembleia

geral

de

acionistas,

passará

a

ser

representado por 141.344.525 (cento e quarenta e um milhões, trezentas e
quarenta e quatro mil, quinhentas e vinte e cinco) ações ordinárias,
nominativas escriturais e sem valor nominal.

Barretos, 12 de setembro de 2013

Minerva S.A.
Eduardo Pirani Puzziello
Diretor de Relações com Investidores

