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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 cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 157 da Lei n.º 6.404, de 15
de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), na instrução CVM n.º
358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, informa aos acionistas e ao
mercado em geral o quanto segue:
O conselho de administração da Companhia, em reunião realizada em 21 de
fevereiro de 2017, aprovou submeter à apreciação da assembleia geral ordinária da
Companhia, dentre outras matérias, a proposta de distribuição de dividendos aos
acionistas da Companhia, no valor total de R$ 60.161.936,29 (sessenta milhões,
cento e sessenta e um mil, novecentos e trinta e seis reais e vinte e nove
centavos),

correspondente

a

R$ 0,25781805760

por

ação

de

emissão

da

Companhia, desconsideradas as ações em tesouraria.
Caso a proposta da administração seja aprovada pela assembleia geral
ordinária da Companhia, prevista para o dia 31 de março de 2017, farão jus aos
dividendos os acionistas titulares de ações da Companhia no dia 3 de abril de 2017,
respeitadas as negociações realizadas nesse dia, inclusive. Desse modo, se for
aprovada a proposta da administração de distribuição de dividendos, as ações serão
negociadas “ex-dividendos” a partir do dia 4 de abril de 2017, inclusive.
A

administração

propõe

que

os

dividendos

a

serem

declarados

na

assembleia geral ordinária sejam pagos em moeda corrente nacional, em parcela
única, no dia 17 de abril de 2017.
Mais informações sobre a proposta de distribuição de dividendos serão
divulgadas na proposta da administração para a assembleia geral ordinária, a ser
oportunamente divulgada pela Companhia, nos termos da legislação aplicável.
Barretos, 21 de fevereiro de 2017.
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