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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 na Instrução CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002,
conforme alterada, e na Instrução CVM 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme
alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
A atual estimativa da receita líquida consolidada da Companhia para os próximos
12 meses, de julho de 2017 a junho de 2018, está compreendida no intervalo de
R$13,0 bilhões a R$14,4 bilhões.
Esta estimativa tem como base as seguintes premissas: taxa de câmbio (US$/R$)
= 3,20, crescimento orgânico das operações correntes da Companhia e a
consolidação da recente aquisição anunciada no Mercosul (incluindo a aprovação do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE)), conforme detalhado
abaixo:

Estimativa de Receita (12 meses)

R$ milhões
Receita
Estimada

Líquida

Mínima
(-5%)

Médio

Máxima
(+5%)

3.200

13.000

13.700

14.400

Capacidade de
Abate (cabeças)

Início da
Operação
(estimado)

% sobre
Capacidade Total
em 01.07.17

Minerva

Aquisição
Mercosul

10.500

Unidades
Capacidade de Abate
(data-base 31.03.17)

17.330

Argentina

+5.050

Jul/2017

19,1%

Paraguai

+3.100

Jul/2017

11,8%

Uruguai

+900

Jul/2017

3,4%

Sub-Total (aquisições)

+9.050

Capacidade de Abate
(data-base 01.07.2017)

26.380

Reiteramos nosso compromisso de transparência, seguindo as melhores práticas de
governança corporativa, sempre com o intuito de informar precisamente todos os
eventos relacionados às nossas operações.

Nota sobre as projeções:
Este fato relevante contém dados hipotéticos sobre projeções futuras de
resultados da Companhia. Tais projeções são baseadas em premissas razoáveis
e refletem somente a percepção da administração da Companhia sobre o futuro
de seus negócios e sobre a realidade atual e conhecida de suas operações,
incluindo, dentre outros aspectos, (i) as condições gerais e econômicas no Brasil
e em outros países relevantes para as operações da Companhia, (ii) condições
regulatórias e sanitárias, (iii) situação operacional das plantas, e (iv) condições
de preço dos insumos e dos produtos nos mercados em que a Companhia atua.
A administração da Companhia não tem controle sobre todas as premissas que
nortearam a definição das projeções aqui contidas e, portanto, qualquer
alteração em tais fatores pode fazer com que os resultados reais e concretos
sejam diferentes das projeções apresentadas. Por essa razão, as informações
aqui contidas não devem ser entendidas como uma promessa de desempenho
futuro da Companhia. Ademais, em caso de alteração relevante em tais fatores,
as projeções acima podem vir a ser revisadas, sendo que, nessa hipótese, serão
divulgadas novas projeções por meio de Fato Relevante.

Barretos, 06 de junho de 2017.

Minerva S.A.
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