MINERVA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 67.620.377/0001-14
NIRE 35.300.344.022
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 no segmento de processamento de carne bovina, 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.") e na Instrução CVM n.º 358, de 03 de janeiro de
2002, conforme alterada ("ICVM 358/02"), informa aos acionistas e ao mercado em
geral o quanto segue:
O Conselho de Administração, em reunião realizada em 05 de junho de 2017,
deliberou, dentre outras matérias, aprovar a celebração do Contrato de Compra e
Venda de Ações e Outras Avenças entre, de um lado, a JBS S.A. e a JBS HANDELS
GMBH (“Vendedores”), e, do outro, PUL ARGENTINA S.A., FRIGOMERC S.A. e PULSA
S.A. (“Subsidiárias da Companhia”), com a Companhia na qualidade de garantidora,
por meio do qual, subordinado à verificação de determinadas condições, incluindo a
obtenção da aprovação da autoridade concorrencial brasileira, as Subsidiárias da
Companhia assumem o dever e a obrigação de comprar e adquirir, dos Vendedores,
(A) a totalidade das ações de emissão da (i) JBS PARAGUAY S.A., sociedade anônima
(sociedad anónima) constituída e existente de acordo com as leis da República do
Paraguai, com sede na Cidade de Assunção, na Calle Comandante Julian Insfran esq.
Edimburgo, Tablada Nueva, Paraguai, inscrita no RUC (Registro Único del
Contribuyente) sob o nº 80028211 (“JBS Paraguay”); (ii) FRIGORIFICO CANELONES S.A.,
sociedade anônima (sociedad anónima) constituída e existente de acordo com as leis
da República Oriental do Uruguai, com sede na Cidade de Montevideo, na Calle
Ituzaingó, n.º1393, P.3, escritório 304, Ciudad Vieja, Uruguai, inscrita no RUT
(Registro Único Tributario) sob o n.º210137360010 (“Frigorifico Canelones”); e
(iii) JBS ARGENTINA S.A., sociedade anônima (sociedad anónima) constituída e
existente de acordo com as leis da República Argentina, com sede na Cidade de
Autônoma de Buenos Aires, na Av. Leandro N. Alem n.º 882, Piso 13º, Argentina,
inscrita no CUIT sob o n.º 30580378056 (“JBS Argentina”); e (B) ações de emissão
da INDUSTRIA PARAGUAYA FRIGORIFICA S.A., sociedade anônima (sociedad anónima)

constituída e existente de acordo com as leis da República do Paraguai, com sede na
Cidade de Assunção, na Calle Comandante Julian Insfran esq. Edimburgo, Tablada
Nueva, Paraguai, inscrita no RUC (Registro Único del Contribuyente)

sob o

n.º 80001716 (“IPF”), conforme segue (“Operação”):
(a)

FRIGOMERC S.A., subordinado a determinadas condições, irá comprar e

adquirir, no âmbito da Operação, as ações representativas de 100% (cem por
cento) do capital social da JBS Paraguay, que, por sua vez, é titular de ações
representativas de 99% (noventa e nove por cento) do capital social da IPF;
(b)

FRIGOMERC S.A., subordinado a determinadas condições, irá comprar e

adquirir, no âmbito da Operação, ações representativas de 1% (um por cento)
do capital social da IPF;
(c)

PULSA S.A., subordinado a determinadas condições, irá comprar e

adquirir, no âmbito da Operação, ações representativas de 100% (cem por
cento) do capital social da Frigorifico Canelones; e
(d)

PUL ARGENTINA S.A., subordinado a determinadas condições, irá

comprar e adquirir, no âmbito da Operação, ações representativas de 100%
(cem por cento) do capital social da JBS Argentina.
A aquisição da JBS Paraguay, IPF, JBS Argentina e Frigorifico Canelones (em
conjunto, “Sociedades Alvo”) pelas Subsidiárias da Companhia constitui oportunidade
estratégica de complementação das operações do Grupo Minerva e representa mais
um passo em sua diversificação geográfica na América do Sul, tendo em vista que as
Sociedades Alvo estão localizadas na Argentina, no Paraguai e no Uruguai. Suas
unidades são complementares às operações industriais e de distribuição do Grupo
Minerva. Após a conclusão da Operação, o Grupo Minerva passará a ter uma
capacidade total de abate de 26.380 mil cabeças/dia, sendo que a capacidade total
de abate do Grupo Minerva, (i) na Argentina, passará a ser de 5.050 cabeças/dia
(19,14% da capacidade total), (ii) no Paraguai, passará a ser de 5.400 mil
cabeças/dia (20,47% da capacidade total); e (iii) no Uruguai, passará a ser de 3.200
mil cabeças/dia (12,13% da capacidade total). A capacidade de abate do Grupo
Minerva no Brasil, por sua vez que é de 11.880 mil cabeças/dia e está distribuída em
7 (sete) estados brasileiros, passará a representar 45,03% da capacidade total de
abate do grupo, ao passo que, na Colômbia, a capacidade total de abate é de 850
cabeças/dia, e passará a representar 3,23% da capacidade total de abate do grupo.
Como contraprestação pela transferência da titularidade das ações das
Sociedades Alvo, as Subsidiárias da Companhia assumiram a obrigação de pagar aos
Vendedores o valor total de US$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de dólares

norte-americanos), acrescidos do capital de giro das Sociedades Alvo na data de
fechamento da operação, sujeito a ajustes.
Por fim, a Companhia reitera seu compromisso de manter os acionistas e o
mercado em geral informados acerca do andamento deste e de qualquer outro
assunto de interesse do mercado.
Barretos, 06 de junho de 2017.
Minerva S.A.
Eduardo Pirani Puzziello
Diretor de Relações com Investidores

Teleconferência
Português

Inglês

Terça-feira, 06 de junho de 2017 Terça-feira, 06 de junho de 2017
10h30 (Brasília)
12h00 (Brasília)
09h30 (US ET)
11h00 (US ET)
Tel.: +55 (11) 2188-0155
Tel.: +1 (412) 317-5479
Código: Minerva
Código: Minerva
Os participantes devem se conectar aproximadamente 10 minutos antes do início das teleconferências.

Conference Call
Portuguese

English

Tuesday, June 06, 2017
10:30 a.m. (Brasília)
09:30 a.m. (US ET)
Phone: +55 (11) 2188-0155
Code: Minerva

Tuesday, June 06th, 2017
12:00 a.m. (Brasília)
11:00 p.m. (US ET)
Phone: +1 (412) 317-5479
Code: Minerva

Participants are requested to connect ten minutes prior to the time set for the conference calls.

