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FATO RELEVANTE
A Minerva S.A. (“Minerva” ou “Companhia”), líder na América do Sul na exportação
de carne bovina in natura, em cumprimento ao disposto no § 4.º 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”), comunica aos acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
Em referência ao Fato Relevante divulgado ao mercado no dia 06 de novembro de
2018, a Companhia informa que todos os contratos de troca de fluxos financeiros
futuros referenciados na evolução das cotações das ações de emissão da Companhia
(Contratos de Swap) com o Credit Suisse Próprio Fundo de Investimento
Multimercado (“Credit Suisse”), que em conjunto poderiam somar até 10.000.000
(dez milhões) de ações ordinárias de emissão da Companhia, foram integralmente
liquidados na presente data.
A Companhia informa que tal operação não altera o percentual de ações em
circulação.
Barretos, 21 de novembro de 2019.
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MATERIAL FACT
Minerva S.A. (“Minerva” or “Company”), leading company in South America in the
beef exports, in compliance with the provisions of paragraph 4 of article 157 of Law
6,404, dated December 15th, 1976, as amended (“Brazilian Corporate Law”) and CVM
Instruction 358 of January 3rd , 2002, as amended (“ICVM 358/02”), hereby informs
the shareholders and the market in general as follows:
Referring to the Material Fact disclosed to the market on November 6, 2018, all
contracts of future financial flows exchange referenced in the evolution of quotations
of shares issued by the Company (“Swap Contracts”) with Credit Suisse Proprio Fundo
de Investimento Multimercado (“Credit Suisse”) that combined could reach the total
of 10,000,000 (ten million) common shares issued by the Company were fully settled
on this date.
The Company informs that the operations, do not change the percentage of the
outstanding shares.
Barretos, November 21st, 2019.

Minerva S.A.
Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho
Chief Financial and Investor Relations Officer

