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COMUNICADO AO MERCADO
Minerva S.A. (“Minerva Foods” ou “Companhia”), líder em exportação de carne
bovina na América do Sul, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em
geral o quanto segue.
Nesta data, a Companhia aprovou a celebração, na qualidade de fornecedora, e a
Salic

(UK)

Limited

(“SALIC”),

na

qualidade

de

compradora,

de

contrato

disciplinando a venda, o fornecimento e a exportação de produtos produzidos e
comercializados pela Companhia à SALIC (“Contrato de Fornecimento”).
Com o suporte da SALIC, o Contrato de Fornecimento deverá fortalecer a exposição
e atuação da Minerva Foods nos mercados do Oriente Médio e Ásia, que
compreendem cerca de 65% da população e 40% do PIB global. De acordo com o
USDA (United States Department of Agriculture), tais mercados foram responsáveis
por mais de 60% da importação global de carne bovina no ano de 2020.
Considerando os 3 (três) primeiros trimestres de 2020, cerca de 55% das
exportações de carne bovina da Minerva Foods tiveram a região como destino,
evidenciando a sua grande relevância e o seu forte potencial de crescimento na
importação e consumo de proteína animal.
Nos termos do Contrato de Fornecimento, a SALIC poderá adquirir até 25 mil
toneladas/ano de produtos da Companhia, considerando preços de mercado,
mediante procedimentos e prazos pré-determinados. O Contrato de Fornecimento
entra em vigor nesta data.
Adicionalmente, a Companhia informa que, também nesta data, celebrou um
memorando de entendimentos com SALIC, de caráter não vinculante, tendo por
objeto a possível aquisição de ativos na Austrália e a constituição de sociedade
comum (joint venture) voltada à criação, exploração, processamento e exportação
de ovinos e bovinos naquele país (“MoU Australia”).
A Austrália é o maior exportador global de ovinos processados e o segundo maior
exportador de carne bovina, sendo reconhecida mundialmente pela tradição e
qualidade dos seus produtos, acessando tanto destinos de alto crescimento como

Ásia e Oriente Médio, como também mercados com maior capacidade de renda e
que permitem alta rentabilidade, tal qual Estados Unidos, Europa, Japão, Coréia do
Sul, entre outros.
A Companhia acredita que a Austrália complementa de maneira única nossas
operações na América do Sul, maximizando oportunidades comerciais e sinergias
operacionais, reduzindo riscos e contribuindo para nossa estratégia de consolidação
no mercado de exportações de proteína animal.
Com o potencial estabelecimento da joint venture prevista no MoU Australia, em
parceria com a SALIC, a Companhia busca maximizar novas oportunidades de
negócios, de forma a atender à crescente demanda global por proteína animal,
sempre respeitando nosso compromisso com a disciplina financeira.
A Companhia esclarece que manterá os seus acionistas e o mercado em geral
informados a respeito deste e de qualquer outro assunto relevante.
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