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FATO RELEVANTE
A Minerva S.A. ("Minerva" ou "Companhia"), líder em exportação de carne
bovina na América do Sul, em atenção ao disposto no § 4º do artigo 157 da
Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na
regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em especial a
Resolução CVM n.º 44, de 23 de agosto de 2021, informa que, em reunião
do Conselho de Administração da Companhia realizada em 13 de janeiro de
2022, os membros da diretoria foram autorizados a iniciar estudos referentes
a um potencial processo de redomiciliação da Companhia, que poderá resultar
na migração de sua base acionária para sociedade a ser constituída no
exterior, com listagem das ações dessa sociedade no respectivo mercado
estrangeiro.
Assim, após os estudos, caso a Companhia decida efetivamente seguir com
o processo, todas as informações pertinentes serão tempestivamente
divulgadas aos seus acionistas e ao mercado.
Por fim, a Companhia reforça o seu compromisso de manter os seus
acionistas e o mercado em geral informados a respeito de assuntos relevantes
de seu interesse.
Barretos, 13 de janeiro de 2022
Minerva S.A.
Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho
Diretor de Finanças e Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
Minerva S.A. (“Minerva” or "Company"), the South American leader in the
export of beef, 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 the
Brazilian Securities and Exchange Commission (“CVM”) Resolution no. 44/21, hereby
informs its shareholders and the market in general that at a meeting of the
Company's Board of Directors held on January 13, 2022, the Company’s officers were
authorized to proceed with studies regarding the process of potential redomiciling of
the Company, which may result in a change to its shareholder’s base to a company
to be incorporated and listed abroad.
Thus, after such studies, if the Company effectively decides to move forward
with the process, all relevant information will be promptly disclosed to the
shareholders and the market.
The Company reinforces its commitment to keep its shareholders and the
market in general informed about relevant matters of general interest.
Barretos, January 13, 2022
Minerva S.A.
Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho
Chief Financial Officer and Investor Relations Officer

