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Rio de Janeiro, 28 de Abril de 2017. 

 

 

Prezados Senhores Debenturistas, 

 

Na qualidade de Agente Fiduciário da 3ª Emissão de Debêntures da MINERVA 

S.A. (“Emissão”), apresentamos a V.Sas o relatório anual sobre a referida 

emissão, atendendo o disposto na Instrução da CVM nº 28, 23 de Novembro de 

1983 e na Escritura de Emissão. 

A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas 

Demonstrações Financeiras auditadas, demais informações fornecidas pela 

Emissora e controles internos da Pentágono. 

Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos 

debenturistas na sede da Emissora, na sede da Pentágono, na CVM, na CETIP e 

na sede do Coordenador Líder da Emissão. 

A versão eletrônica deste relatório foi enviada à Emissora, estando também 

disponível em nosso website www.pentagonotrustee.com.br. 

 

Atenciosamente, 

 

PENTÁGONO S.A. DTVM. 

 

*Informamos que o relatório possui data-base de 31.12.16 e, portanto, foi elaborado nos termos da Instrução 

CVM nº 28/1983, revogada em 21.03.2017 pela Instrução CVM nº 583/16. 
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Características da Emissora 

• Denominação Social: MINERVA S.A. 

• CNPJ/MF: 67.620.377/0001-14 

• Diretor de Relações com Investidores: Sr. Eduardo Pirani Puzziello 

• Atividades:  

I.         explorar a indústria e comércio de carnes, a agropecuária e, sob 

todas as suas modalidades, inclusive, mas sem limitação: 

(i) produzir, processar, industrializar, comercializar, comprar, 

vender, importar, exportar, distribuir, beneficiar e representar:  

(a) gado bovino, ovino, suíno, aves e outros animais, em pé ou 

abatidos, bem como carnes, miúdos, produtos e subprodutos derivados 

dos mesmos, quer em estado natural, quer manufaturados, quer 

manipulados de qualquer forma ou maneira;  

(b) pescados ou produtos comestíveis do mar;  

(c) produtos e subprodutos de origem animal e vegetal, 

comestíveis ou não, incluindo-se, mas não se limitando a, produtos para 

animais (tais como aditivos nutricionais para ração animal, rações 

balanceadas e alimentos preparados para animais), condimentos, 

glicerina, produtos de graxaria, higiene e limpeza pessoal e doméstica, 

colágeno, perfumaria e artigos de toucador, cosméticos, derivados de 

curtimento e outras atividades relacionadas à preparação de couro; 

(d) proteínas e produtos alimentícios em geral, frescos ou 

preparados, transformados ou não, para os mercados brasileiro e 

estrangeiro; 

(e) produtos relacionados à exploração das atividades acima 

relacionadas, tais como fitas de serra, facas, ganchos, uniformes e 

assessórios descartáveis e embalagens apropriadas; 

(f) a indústria e a cultura canavieira, em terras próprias ou por 

meio de parceria agrícola em terras de terceiros, e o comércio de 

açúcar, álcool e seus derivados; e 
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(g) quaisquer produtos relacionados às atividades constantes dos 

itens anteriores. 

(ii) fundar, instalar e explorar matadouros, frigoríficos e 

estabelecimentos industriais destinados a elaborar e conservar, por 

qualquer processo de que sejam suscetíveis, as carnes e demais 

produtos provenientes de abate de gado de qualquer espécie; 

(iii) construir, comercializar, instalar, importar e exportar, por conta 

própria ou de terceiros, máquinas, peças de máquinas e aparelhos 

destinados ao preparo de carnes e seus derivados;  

(iv) explorar o negócio de armazéns gerais e depósitos, 

principalmente pelo frio, de carnes e seus derivados comestíveis e 

outros perecíveis;  

(v) construir, dar ou exercer a agência ou representação de 

frigoríficos, entrepostos, fábricas e produtores;  

(vi) gerar, produzir, comercializar, importar e exportar energia 

elétrica, biocombustível, e biodiesel e seus derivados, a partir de 

gordura animal, óleo vegetal e subprodutos e bioenergia; 

(vii) fabricar, comercializar, importar e exportar bebidas alcóolicas e 

não alcoólicas em geral, incluindo destilados, e dióxido de carbono 

liquefeito, bem como explorar as atividades de engarrafamento de 

referidas bebidas, em estabelecimentos próprios ou de terceiros; e 

(viii) produzir, industrializar, distribuir, comercializar e armazenar 

produtos químicos em geral. 

II.        prestar serviços a terceiros, inclusive de transporte de 

mercadorias; 

III.      participar de outras sociedades, no País ou no exterior, como 

sócia, acionista ou quotista; e 

IV.       praticar e realizar todos os atos jurídicos que tenham relação 

direta ou indireta com os objetivos sociais. 

Características da Emissão 

• Emissão: 3ª 
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• Séries: Única 

• Data de Emissão: 20/06/2012 

• Data de Vencimento: 29/01/2022 

• Banco Escriturador/ Mandatário: Itaú Corretora de Valores S.A. 

• Código Cetip/ISIN: BEEF13/ BRBEEFDBS016 

• Coordenador Líder: Banco Morgan Stanley S.A. 

• Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos por meio da Emissão 

serão destinados ao “Plano de Investimentos da Emissora”, o qual 

consiste: (i) Projeto 1 – Distribuição; I - objetivo do projeto: Expansão 

da Distribuição no Brasil, com abertura e operação de centros de 

distribuição, com capacidade individual de 1.200 toneladas, atendendo 

principalmente aos municípios do interior do Brasil; II - prazo estimado: 

início em setembro de 2011, com a abertura do centro de distribuição 

em Maracanau/CE, com conclusão prevista para 2020; III - volume 

estimado: R$ 150 milhões; IV - percentual que se estima captar com a 

emissão dos títulos ou valores mobiliários, frente às necessidades de 

recursos financeiros do projeto: 40%; (ii) Projeto 2 – Exportação; I - 

objetivo do projeto: Ampliação da estrutura de Exportação, através da 

construção e/ou aquisição de plantas de abate e processamento, 

aumentando significativamente a capacidade de produção e desossa, 

por dia, viabilizando, assim, o crescimento das vendas para países do 

Oriente Médio, Norte da África, Leste da Europa e América do Sul; II - 

prazo estimado: início em 2012, com conclusão prevista para 2022; III - 

volume estimado: R$ 300 milhões; IV - percentual que se estima captar 

com a emissão dos títulos ou valores mobiliários, frente às 

necessidades de recursos financeiros do projeto: 40%; (iii) Projeto 3 – 

Valor Agregado; I - objetivo do projeto: Expansão das atividades de 

processamento de proteínas animais, com investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento de novas linhas de produtos ready-to-eat, a serem 

incorporadas à planta de processados, diversificando o mix de produtos 

e elevando a capacidade de produção; II - prazo estimado: início em 

2012, com conclusão prevista para 2022; III - volume estimado: R$ 200 

milhões IV - percentual que se estima captar com a emissão dos títulos 

ou valores mobiliários, frente às necessidades de recursos financeiros 

do projeto: 30%; e (iv) Projeto 4 – Produtividade e Eficiência; I - objetivo 

do projeto: Investimentos anuais nas operações existentes, objetivando 
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modernização das unidades, aumento da eficiência das operações, com 

consequente ganho de produtividade; II - prazo estimado: início em 

2012, com conclusão prevista para 2022; III - volume estimado: R$ 300 

milhões; IV - percentual que se estima captar com a emissão dos títulos 

ou valores mobiliários, frente às necessidades de recursos financeiros 

do projeto: 80%. 

• Tipo de Emissão: Emissão Pública de debêntures simples, não 

conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, para 

distribuição pública com esforços restritos de colocação. 

 

1. Eventual omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela 

Companhia ou, ainda, inadimplemento ou atraso na obrigatória 

prestação de informações pela Companhia: (Artigo 12, alínea a, inciso XVII da Instrução CVM 

28/ 83) 

A Pentágono declara que não possui conhecimento de eventual omissão ou 

inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora, ou de qualquer 

inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela Emissora. 

2. Alterações Estatutárias: (Artigo 12, alínea b, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) 

Em AGE, realizada em 22/01/2016, foi aprovada a alteração caput dos artigos 5º e 6º, 

para contemplar a cifra atual do capital social, o número de ações emitidas e a 

quantidade de ações que ainda podem ser emitidas por deliberação do Conselho de 

Administração, dentro do capital autorizado.  

Em AGE, realizada em 11/04/2016, foi aprovada a alteração do artigo 5º do Estatuto 

Social da Companhia, para contemplar a cifra atual do capital social e o novo número 

de ações emitidas depois do aumento de capital.  

Em AGE*, realizada em 29/04/2016, foi aprovada a alteração do artigo 5º do Estatuto 

Social da Companhia, para contemplar a cifra atual do capital social resultante da 

redução do capital.  

*Ademais, informamos que a mencionada AGE foi realizada juntamente com a AGO da Companhia. 

3. Comentários sobre as demonstrações financeiras da Companhia, 

indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da 

empresa: (Artigo 12, alínea c, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) 
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• A Empresa 

� Atividade Principal: 10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne; 

� Situação da Empresa: ativa; 

� Natureza do Controle Acionário: privado; 

� Critério de Elaboração do Balanço: legislação societária. 

• Situação Financeira 

� Liquidez Geral: de 0,64 em 2015 para 0,73 em 2016; 

� Liquidez Corrente: de 1,65 em 2015 para 2,01 em 2016; 

� Liquidez Seca: de 1,50 em 2015 para 1,85 em 2016; 

� Giro do Ativo: de 1,15 em 2015 para 1,08 em 2016. 

• Estrutura de Capitais 

A Companhia apresentou no seu Passivo Não Circulante uma redução de 

0,4% de 2015 para 2016, e uma variação negativa no índice de endividamento de 

10,0% de 2015 para 2016. Não foi possível calcular os demais índices de Estrutura de 

Capital porque a empresa apresentou Patrimônio Líquido negativo em 2015. 

Solicitamos a leitura completa das Demonstrações Contábeis da 

Companhia, Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes, 

para melhor análise da situação econômica e financeira da Companhia. 

4. Posição da distribuição ou colocação das debêntures no mercado:  (Artigo 12, 

alínea d, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)  

• VALOR UNITÁRIO NA EMISSÃO: R$ 100.000,0000 

• ATUALIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: não aplicável 

• REMUNERAÇÃO: 16,95% a.a. 

• PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBÊNTURE (2016):  

Juros: 

29/01/2016 – R$ 8.210,637400 

29/07/2016 – R$ 8.076,250900 

05/12/2016 – R$ 5.554,382300 
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Aquisição e cancelamento: 

05/12/2016 – R$ 100.000,000000 

 

• POSIÇÃO DO ATIVO: 

Quantidade em circulação: 0  
Quantidade em tesouraria: 0 
Quantidade total emitida: 4.500 
 

5. Resgate, amortização, conversão, repactuação, pagamento dos juros das 

debêntures realizadas no período, bem como aquisições e vendas de 

debêntures efetuadas pela Emissora: (Artigo 12, alínea e, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) 

• Resgate: não houve; 

• Amortização: não houve; 

• Conversão: não aplicável; 

• Repactuação: não aplicável; 

• Pagamento dos juros das debêntures realizados no período: conforme item 

4 acima; 

• Aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela Emissora: conforme 

item 4 acima. 

6. Constituição e aplicações de fundo de amortização de debêntures, 

quando for o caso: (Artigo 12, alínea f, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)  

Não houve a constituição de Fundo de Amortização para esta Emissão. 

7. Acompanhamento da destinação dos recursos captados através da 

emissão de debêntures, de acordo com os dados obtidos junto aos 

administradores da Emissora: (Artigo 12, alínea g, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)  

De acordo com as informações obtidas, os recursos adquiridos por meio da Emissão 

de Debêntures foram utilizados conforme previsto na Escritura de Emissão. 

8. Relação dos bens e valores entregues à sua administração: (Artigo 12, alínea h, 

inciso XVII da Instrução CVM 28/83) 
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Não há bens e/ou valores entregues ao Agente Fiduciário para administração.  

9. Cumprimento de outras obrigações assumidas pela companhia na 

escritura de emissão: (Artigo 12, alínea i, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) 

Adicionalmente, a Emissora obriga-se, sob pena de serem declaradas vencidas todas 

as obrigações previstas na Escritura, a observar os índices e limites financeiros 

previstos no item 4.13.1, alínea “xv” da Escritura de Emissão. 

De acordo com as informações obtidas, verificamos o cumprimento das obrigações 

assumidas na Escritura de Emissão. 

10. Declaração acerca da suficiência e exequibilidade das garantias das 

debêntures: (Artigo 12, alínea j, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) 

As debêntures da presente emissão são da espécie quirografária, sem garantias. 

11. Existência de outras emissões, públicas ou privadas, feitas pela própria 

Emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante 

do mesmo grupo da Emissora, em que tenha atuado como agente 

fiduciário no período: (Artigo 12, alínea k, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) 

(i) Denominação da companhia ofertante: MINERVA S.A. 

• Emissão: 4ª. 

• Valor da emissão: R$ 300.000.000,00; 

• Quantidade de debêntures emitidas: 30.000; 

• Espécie: quirografária com garantia fidejussória adicional; 

• Prazo de vencimento das debêntures: 15/06/2018; 

• Tipo e valor dos bens dados em garantia e denominação dos garantidores: (i) 

Fiança prestada por VDQ Holdings S.A.; 

• Eventos de resgate, amortização, pagamentos, conversão, repactuação e 

inadimplemento no período, por debênture:  

(i) Pagamentos: 

Juros: 

15/06/2016 – R$ 763,545950 

15/12/2016 – R$ 778,124540 

12. Parecer: 
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Não possuímos conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas 

informações divulgadas pela Emissora, que manteve seu registro atualizado junto à 

CVM - Comissão de Valores Imobiliários. 

13. Declaração sobre a aptidão para continuar exercendo a função de agente 

fiduciário: (Artigo 12, alínea l, inciso XVII da Instrução CVM 28/83 e artigo 68, alínea “b” da Lei nº 6.404 de 15 de 

Dezembro de 1976) 

A Pentágono declara que se encontrou, durante a vigência das debêntures desta 

Emissão, plenamente apta no exercício da sua função de Agente Fiduciário. 

 

Este relatório foi preparado com todas as informações necessárias ao 

preenchimento dos requisitos contidos na Instrução CVM 28, de 23 de 

novembro de 1983, conforme alterada, e demais disposições legais aplicáveis.  

Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e 

atualizadas não há nenhuma garantia de sua exatidão na data em que forem 

recebidas nem de que tal exatidão permanecerá no futuro. Essas informações 

não devem servir de base para se empreender de qualquer ação sem 

orientação profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da 

situação em pauta. 

 

PENTÁGONO S.A. DTVM 
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DOCUMENTOS ANEXOS: 

Balanço Patrimonial (Anexo 1) 

Demonstrações de Resultado (Anexo 2) 

Parecer dos Auditores (Anexo 3)  
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Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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