RESOLUÇÕES DOS CONSELHEIROS DA
AURA MINERALS INC.
(a “Companhia”)

Os abaixo-assinados, na qualidade de Conselheiros da Companhia, concordam com as resoluções a seguir
de acordo com as disposições do BVI Business Companies Act de 2004, conforme alterado (o “Ato”), em 12
de junho de 2017.
PROGRAMA DE INCENTIVO DE CURTO PRAZO
CONSIDERANDO QUE:

A.

A Companhia utiliza as seguintes formas de remuneração em seu programa de remuneração de
executivos: (i) salário base; (ii) programa de incentivo de curto prazo composto de bônus em espécie
(os “Pagamentos do STIP”); (iii) planos de incentivo de longo prazo e (iv) plano de benefícios.

B.

Normalmente,

C.

(i)

o Comitê de Governança e Remuneração da Companhia recomendaria ao Conselho o
Pagamento do STIP para determinados indivíduos da Companhia e

(ii)

o Conselho aprovaria os Pagamentos do STIP em ou próximo de abril/maio de cada ano.

A Companhia passou por diversas modificações na administração e no Conselho:
(i)

em 15 de janeiro de 2017, Rodrigo Barbosa foi nomeado Presidente e CEO da Companhia,
substituindo Jim Bannantine;

(ii)

por motivos pessoais, Jim Bannantine, Patrick Mars e Juarez Saliba não foram reeleitos na
Assembleia Ordinária e Extraordinária de Acionistas, realizada em 26 de maio de 2017, em
Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas (a “AGM”);

(iii)

Rodrigo Barbosa, Philip Reade e Roberto Fonseca foram eleitos como membros do Conselho
de Administração, em conjunto com Paulo Brito e Stephen Keith.

D.

Devido às modificações mencionadas acima, o Conselho não aprovou os Pagamentos do STIP de
2016; no entanto, com base em análises posteriores de determinados desempenhos individuais e
corporativos, o Conselho considera que determinados Pagamentos do STIP estariam alinhados com
os melhores interesses da Companhia.

E.

O Presidente e o CEO trabalharão com os membros da administração, do comitê e do Conselho para
definir objetivos específicos (desempenho individual e corporativo e eventos corporativos
extraordinários, incluindo transações significativas) para os Pagamentos do STIP de 2017.

FICA RESOLVIDO QUE:

1.

Os indivíduos indicados no Anexo “A” ao presente instrumento receberão o Pagamento do STIP de
acordo com o Anexo “A”, em parcelas, conforme determinado pelo Presidente e pelo CEO.

2.
O Presidente e o CEO trabalharão com os membros da administração, do comitê e do Conselho para
definir objetivos específicos (desempenho individual e corporativo e eventos corporativos extraordinários,
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incluindo transações significativas) para os Pagamentos do STIP de 2017.
GOVERNANÇA CORPORATIVA
CONSIDERANDO QUE:

A.

De acordo com as boas práticas de governança corporativa, a Companhia periodicamente conduz uma
revisão das políticas de governança corporativa, incluindo, mas não se limitando a, o Código de
Conduta Comercial e Ética (o “Código”);
(i)

a administração propôs alterações no Código, incluindo um novo formato e o The Foreign
Corrupt Practices Act (Estados Unidos), o qual foi anteriormente fornecido ao Conselho e
discutido e anexado ao presente instrumento na forma do “Anexo B” e

(ii)

a administração propôs a adoção de uma política de direitos humanos (a Política de Direitos
Humanos”), cuja cópia foi anexada ao presente instrumento na forma do Anexo “C”, a qual foi
anteriormente fornecida e discutida com o Conselho.

B.

O Conselho de Administração, de acordo com os melhores interesses da Companhia, resolveu aditar
o Código e adotar a Política de Direitos Humanos.

C.

A administração da Companhia está implementando um “canal de ética” composta, entre outros itens,
de uma linha telefônica e um website (o “Canal de Ética”), de forma a incentivar a cultura de denúncia
de violações por seus empregados de forma a auxiliar a Companhia a, entre outros aspectos:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

oferecer suporte aos empregados da Companhia;
tomar conhecimento das violações (redução da duração);
entender um assunto mais complexo (como suborno e fraude);
melhorar a comunicação com a denúncia anônima;
evitar violações e batalhas jurídicas e
reportar uma preocupação em situações eu que um empregado tenha apresentado uma questão
a um supervisor anteriormente.

D.

De acordo com a Política Nacional 58-201 – Diretrizes de Governança Corporativa (as “Diretrizes”),
segundo a qual o Presidente do Conselho não é independente (como no caso da Companhia) e um
Conselheiro independente da Companhia deverá ser nomeado como “Conselheiro Líder” para auxiliar
o Presidente com a agenda do Conselho; de acordo com os melhores interesses da Companhia, o
Conselho indicou Sr. Stephen Keith como Conselheiro Líder, o qual aceitou a nomeação.

E.

O Conselho de Administração pretende nomear determinados membros do Conselho para compor os
Comitês do Conselho e renomear o atual “Comitê de Governança e Remuneração” para “Comitê de
Governança Corporativa, Remuneração e Nomeação”.

FICA RESOLVIDO QUE:

1.

O Código e a Política de Direitos Humanos, conforme anexados ao presente instrumento, serão
ratificados, aprovados e confirmados.

2.

O Sr. Stephen Keith será indicado, de acordo com as Diretrizes, como Conselheiro Líder do
Conselho de Administração.
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3.

O Canal de Ética será ratificado, aprovado e confirmado, de forma que o Conselho auxiliará a
administração na implementação do Canal de Ética.

4.

A alteração do nome de “Comitê de Governança e Remuneração” para “Comitê de Governança
Corporativa, Remuneração e Nomeação” será ratificado, aprovado e confirmado.

5.

As nomeações dos seguintes indivíduos aos comitês indicados abaixo até a próxima Assembleia de
Acionistas da Companhia ou até a nomeação de seus respectivos sucessores serão ratificadas,
aprovadas e confirmadas:

Comitê de Auditoria Comitê de Governança Corporativa, Remuneração e Nomeação
Stephen Keith (Presidente)
Philip Reade (Presidente)
Philip Reade
Stephen Keith
Roberto Fonseca
Roberto Fonseca
DISPOSIÇÕES GERAIS

1.

Qualquer conselheiro ou diretor da Companhia estará autorizado a registrar ou providenciar o registro
de tal documentação e material de suporte conforme exigido pela lei, pelas normas e pelas
regulamentações aplicáveis à Companhia ou por qualquer autoridade regulatória à qual esteja sujeita,
incluindo quaisquer solicitações perante às autoridades regulatórias e organizações auto regulatórias
aplicáveis, incluindo, mas não se limitando a, Bolsa de Valores de Toronto, qualquer bureau ou
agência de concorrência, autoridade fiscal, comissão de valores mobiliários, organização auto
regulatória ou autoridade similar, bem como conduzir quaisquer outros atos ou medidas, conforme
consideradas necessárias ou aconselháveis, de acordo com o propósito e a intenção destas resoluções.

2.

Todas e quaisquer ações que possam ter sido anteriormente realizadas pela ou em nome da Companhia
no cumprimento dos assuntos previstos nestas resoluções serão aprovadas, ratificadas e confirmadas.

3.

Estas resoluções poderão ser assinadas pelos Conselheiros na quantidade de vias necessárias e por
meios eletrônicos, de forma que as vias conjuntamente constituirão um único e mesmo instrumento
e, não obstante a data de assinatura, incluirão a data indicada acima.

Paulo Brito
Rodrigo Barbosa
Stephen Keith
Philip Reade
Roberto Fonseca
De acordo com o Ato, o CEO declarou seu interesse no STIP e concordou em não votar tal assunto por ser
de interesse da Companhia e de seu próprio interesse.
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Paulo Brito
Rodrigo Barbosa
Stephen Keith
Philip Reade
Roberto Fonseca
De acordo com o Ato, o CEO declarou seu interesse no STIP e concordou em não votar tal assunto
por ser de interesse da Companhia e de seu próprio interesse.
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Paulo Brito
Rodrigo Barbosa
Stephen Keith
Philip Reade
Roberto Fonseca
De acordo com o Ato, o CEO declarou seu interesse no STIP e concordou em não votar tal assunto por
ser de interesse da Companhia e de seu próprio interesse.

4

ANEXO“A”
PAGAMENTOS DO STIP

NOME

PAGAMENTO DO STIP DE
2016

CARGO
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