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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 seus acionistas e ao mercado em geral que:
Conforme divulgado em comunicado ao mercado de 21 de julho de 2020, a área
de inovação da Minerva Foods foi desenvolvida com base em 3 grandes pilares: (i)
análise avançada de dados; (ii) plataforma de e-commerce / Marketplace; e
(iii) Venture Capital; com o objetivo de reduzir riscos, maximizar oportunidades e
avançar na cadeia de valor da indústria de alimentos. Nesse contexto, e após os
aportes iniciais na Clara Foods e na Shopper, a Companhia anuncia mais uma iniciativa
de corporate venture capital, com a constituição de uma JV (joint venture) com a Amyris
(AMRS: NASDAQ).
A Minerva informa que celebrou nesta data um memorando de entendimentos
com a Amyris, tendo por objetivo a constituição de sociedade comum (joint venture)
voltada ao desenvolvimento de produtos diversos, especialmente no segmento de
proteínas recombinadas via processo de fermentação e isentas de proteína animal
(animal-free), incluindo conservantes de fermentação natural que permitem mudanças
significativas no processo de armazenamento e transporte de carne bovina.
O processo de desenvolvimento de moléculas via fermentação é uma das
alternativas mais avançadas e eficientes na busca por um modelo de produção de
alimentos com menor impacto na cadeia de carbono, contribuindo assim para a
sustentabilidade do nosso planeta. A Minerva deve aportar um investimento inicial de
US$ 5 milhões, disponibilizar seus canais de distribuição e acesso ao mercado e
desenvolver toda a estratégia de go-to-market da JV. A Minerva Foods terá uma
participação inicial de 60% no capital total da joint venture. A expectativa é de que a
primeira iniciativa dessa parceria esteja pronta para ser comercializada em até 18
meses, enquanto outros 4 produtos ainda estão em fase inicial de pesquisa e
desenvolvimento.
A Amyris é uma empresa de biotecnologia listada na NASDAQ e com sede nos
Estados Unidos, líder no desenvolvimento e produção de ingredientes e moléculas
personalizadas que permitem aos seus clientes elaborarem produtos sustentáveis em

benefício das pessoas e do planeta. Os ingredientes da Amyris estão presentes em
mais de 3.000 produtos das principais marcas do mundo, alcançando mais de 200
milhões de consumidores em todo o planeta.
Para obter mais informações sobre a Amyris, acesse: www.amyris.com.
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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