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Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
A Minerva S.A. (“Minerva” ou “Companhia”), líder na América do Sul na exportação de carne
bovina, vem apresentar os esclarecimentos solicitados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) por
meio do 904/2019-SLS, enviado à Companhia em 4 de outubro de 2019 (“Ofício”), cujo inteiro teor
segue abaixo transcrito:
“04 de outubro de 2019
904/2019-SLS
Minerva S.A.
At. Sr. Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 04/10/2019, sob o título “China faz Minerva Foods deixar IPO no
Chile em segundo plano”, consta, entre outras informações, que:
1.

A abertura de capital que ocorria na bolsa de Santiago (Chile) e chegou a ser prevista para setembro, foi colocada na
geladeira às incertezas políticas provocadas pelas eleições presidenciais na Argentina, principal país de atuação da
Athena;

2.
3.

Para o caixa da Minerva, a operação poderia render cerca de 1 bilhão, o que ajudaria no processo de
desalavancagem;
A expectativa é que a empresa consiga reduzir o índice de alavancagem (relação entre dívida líquida e Ebitda) para
entre 2,5 vezes e 3 até 2021.

Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 07/10/2019, com a sua confirmação ou não, bem como
outras informações consideradas importantes.”

Em atendimento à solicitação acima, a Companhia esclarece que a possível abertura de capital
(“IPO”) da sua subsidiária Athena Foods S.A. (“Athena”) é informação pública, já devidamente
divulgada ao mercado pela Minerva por diversos meios, especialmente através do Comunicado ao
Mercado no dia 31 de julho de 2019, por meio do qual a Companhia esclareceu que o IPO da Athena
continua sendo estruturado e considerado pela Companhia, deixando explícito aos seus investidores
que pode prosseguir com o IPO a qualquer momento. É fato notório, outrossim, que a economia
argentina se deteriorou de forma acentuada recentemente e, considerando que as subsidiárias
argentinas da Athena são relevantes para o grupo, a Companhia segue observando o comportamento
desse mercado. Desta forma, repita-se, a estratégia de abrir capital da Athena não mudou.
Em paralelo, a celebração de memorando de entendimentos junto aos representantes chineses
Xuefang Chen e Wenbo Ge, com intuito de explorar oportunidades comerciais no mercado chinês,
em particular na importação e distribuição de carne bovina na China por meio da constituição de
uma joint venture (“JV”), conforme o fato relevante divulgado em 1º de outubro de 2019 pela
Companhia (protocolo de entrega via sistema IPE nº 020931IPE011020190104373910-97) (“Fato
Relevante”) está em linha com a estratégia da Companhia de maximizar seus canais de distribuição
na China e ocorre, concomitantemente, às demais estratégias da Companhia, inclusive o IPO da
Athena.
A Companhia esclarece também que a notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em
04/10/2019 (“Reportagem”) indica que a operação referente ao IPO “poderia render cerca de R$1
bilhão, o que ajudaria no processo de desalavancagem”, e não a operação de constituição da JV. Tal
informação foi amplamente divulgada aos investidores em 12 de setembro de 2018, conforme os
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020931IPE120920180104335411-64) realizada pela Companhia para compartilhar as estratégias de
melhoria da sua estrutura de capital (“Apresentação”).
Por fim, a Companhia esclarece que seu objetivo de reduzir o índice de alavancagem já vinha sendo
amplamente divulgado aos investidores em algumas oportunidades, a exemplo do Comunicado ao
Mercado, a respeito do resgate da totalidade dos Bonds perpétuos, anunciado ao mercado no dia 03
de
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de

2019
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Mencionada apresentação, por exemplo, já demonstra em seu slide 13 a possibilidade de redução do
índice de alavancagem para entre 3,7 e 2,1 até o final de 2019, a depender do cenário, apenas
considerando o IPO e as operações de aumento de capital também apresentadas pela Companhia na
mesma apresentação. Nesse sentido, a pretensão citada na reportagem de redução do índice de
alavancagem da Companhia é ampla e genérica, como estratégia consolidada da Companhia e em
linha com as projeções anteriormente divulgadas, sem que haja uma relação direta com a operação
da JV.
Diante do exposto, a Companhia entende que a informação referente à pretendida abertura do
capital da Athena e sua potencial continuidade a qualquer momento foi devidamente divulgada por
todos os meios adequados, garantindo a ampla e imediata disseminação das referidas informações.

São Paulo, 07 de outubro de 2019.

Minerva S.A.
Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho
Diretor de Finanças e Relações com Investidores

