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COMUNICADO AO MERCADO
A Minerva S.A. ("Minerva" ou "Companhia"), líder na América do Sul na
exportação de carne bovina, comunica aos acionistas e ao mercado em geral o quanto
segue:
O Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada na
presente data, aprovou, dentre outras matérias, a realização de oferta de recompra
antecipada de títulos representativos de dívida emitidos por sua subsidiária Minerva
Luxembourg S.A. (“Minerva Luxembourg”) no exterior, com vencimento previsto para
2026, títulos esses atualmente em aberto no mercado internacional (“Oferta de
Recompra”).
Na reunião do Conselho de Administração também foi aprovada nova emissão
de títulos representativos de dívida (“Notas”), pela Minerva Luxembourg,
(“Emissão”), com vencimento em 2031, e a outorga de garantia fidejussória, pela
Companhia, em relação às obrigações assumidas pela Minerva Luxenbourg no âmbito
da Emissão.
As Notas serão destinadas à colocação nos Estados Unidos da América e
demais localidades e serão ofertadas somente para compradores institucionais
qualificados (com base na Rule 144A do United States Securities Act of 1933,
conforme alterada, “Securities Act”) e, nos demais países, para investidores
institucionais e outros, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, com base
na “Regulation S”.
As Notas não foram registradas conforme o Securities Act ou por qualquer lei
estadual de valores mobiliários, e não podem ser ofertadas ou vendidas nos Estados
Unidos da América sem registro ou isenção aplicável pelos requerimentos de registro
pelo Securities Act ou por leis estaduais aplicáveis.
Este comunicado ao mercado não constitui uma oferta para venda ou uma
solicitação de uma oferta para compra das Notas ou qualquer outro valor mobiliário
e, além disso, não constitui oferta, solicitação ou venda em qualquer estado ou
jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilícita. Este comunicado ao
mercado é publicado nos termos e de acordo com a “Rule 135C” do Securities Act.
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