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6/23/2020

AURA MINERALS INC.
constituída nas Ilhas Virgens Britânicas
Registro N.º 1932701

(a Companhia)
Ata de reunião do Conselho de Administração da Companhia
Local

Por videoconferência

Data

23 de junho de 2020, às 17h30 EST

Presentes

Paulo de Brito (Presidente do Conselho)
Rodrigo Barbosa (Conselheiro)
Stephen Keith (Conselheiro)
Richmond Fenn (Conselheiro)
Philip Reade (Conselheiro)
Fabio Ribeiro (Conselheiro)

Participantes

João Kleber Cardoso
Paulo Brito Filho
Eduardo de La Peña

1

O Presidente informou que a convocação da reunião havia sido entregue a ou dispensada por cada
conselheiro, e que a reunião havia sido instalada de acordo com o Estatuto Social da Companhia
(Articles of Association), que havia quórum e que a sessão estava aberta.
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O Presidente informou que o objetivo da reunião era para que os conselheiros deliberassem acerca
das matérias listadas seguir (a Ordem do Dia) e, se os conselheiros julgassem apropriado, aproválas, bem como a conduta da Companhia com relação às mesmas:
(a)

Alterar a "Oferta", conforme aprovada na reunião do Conselho de Administração realizada
em 14 de fevereiro de 2020, para a oferta pública de distribuição primária e secundária
com esforços restritos de certificados de depósito de ações (ou BDRs), patrocinado nível II,
a serem emitidos por uma instituição depositária, cada BDR representando uma ação de
emissão da Companhia (cada uma, uma Ação) (a Oferta), que consistirá em:
(i)

uma (1) oferta pública de distribuição primária com esforços restritos de,
inicialmente, 331.033 BDRs (a Oferta Primária e os BDRs da Oferta Primária),
representando 331.033 Ações; e (2) oferta pública de distribuição secundária com
esforços de restritos de, inicialmente, 626.090 BDRs por Monazita Resources Ltd.
(o Acionista Vendedor da Oferta Base) (os BDRs da Oferta Secundária, e, em
conjunto com os BDRs da Oferta Primária, os BDRs da Oferta Base),
representando 626.090 Ações, em mercado de balcão não organizado,
exclusivamente para investidores profissionais (conforme definidos no artigo 9º-A
da Instrução da CVM n.º 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada), no
Brasil (Investidores Profissionais Locais), sob a coordenação de Banco de
Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (Credit Suisse), Banco Itaú BBA S.A. (Itaú
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BBA ou o Agente Estabilizador), XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários S.A. (XP) e Banco Safra S.A. (Safra, e, em conjunto com o Credit
Suisse, o Itaú BBA, e a XP, os Coordenadores da Oferta), nos termos da Lei
n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, da Instrução da CVM
n.º 332, de 4 de abril de 2000, conforme alterada, da Instrução da CVM n.º 476,
de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (Instrução CVM 476), do Código
ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e
Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de
Aquisição de Valores Mobiliários, e outras disposições legais e regulamentares
aplicáveis;
(ii)

os esforços de colocação dos BDRs para (1) determinados investidores
institucionais qualificados (qualified institutional buyers, conforme definidos na
Rule 144A promulgada sob o U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado (o
Securities Act)), nos Estados Unidos da América, em operações isentas dos
requisitos de registro do Securities Act; (2) determinados investidores
credenciados (accredited investors, conforme definidos pelas leis de valores
mobiliários canadenses aplicáveis), no Canadá, em uma base de colocação
privada; e (3) investidores nos demais países, exceto Estados Unidos da América,
Canadá e Brasil, que não sejam U.S. persons (conforme definido no Regulation S
promulgado sob o Securities Act) de acordo com a legislação aplicável de tais
países (os Investidores Estrangeiros, e, em conjunto com os Investidores
Profissionais Locais, os Investidores Profissionais), e, em todos os casos, desde
que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento
regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil
e/ou pela CVM, por Credit Suisse Securities (USA) LLC, Itau BBA USA Securities,
Inc., XP Investments US, LLC e Safra Securities LLC (os Agentes de Colocação
Internacional);

(iii)

até a data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding (conforme definido
abaixo), a quantidade de BDRs da Oferta Base pode ser acrescida em até 2,69%,
ou seja, em até 25.719 BDRs a serem alocados por um determinado acionista da
Companhia (o Acionista Vendedor dos BDRs Adicionais, e, em conjunto com o
Acionista Vendedor de Oferta Base, os Acionistas Vendedores), nas mesmas
condições e pelo mesmo preço dos BDRs da Oferta Base (os BDRs Adicionais).

(iv)

adicionalmente aos BDRs Adicionais, nos termos do artigo 5º-B da
Instrução CVM 476, a quantidade de BDRs da Oferta Base pode ser acrescida em
até 15%, ou seja, em até 143.568 BDRs, dos quais 49.655 BDRs serão alocados pela
Companhia (os BDRs Suplementares da Oferta Primária) e 93.913 BDRs serão
alocados pelo Acionista Vendedor da Oferta Base, nas mesmas condições e pelo
mesmo preço dos BDRs da Oferta Base, de acordo com uma opção a ser outorgada
pela Companhia e pelo Acionista Vendedor da Oferta Base ao Agente
Estabilizador, os quais serão destinados à prestação de serviços de estabilização
de preço dos BDRs no âmbito da Oferta.

(v)

o Agente Estabilizador, por intermédio de Itaú Corretora de Valores S.A., poderá,
a seu exclusivo critério, conduzir atividades de estabilização de preço dos BDRs na
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B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (B3), por um período de até 30 dias contados da data
de início da negociação dos BDRs na B3, inclusive, por meio de operações bursáteis
de compra e venda de BDRs, observadas as disposições legais aplicáveis e os
termos e condições estabelecidos no Contrato de Estabilização (conforme definido
abaixo); e
(vi)

(b)

o preço por BDR (Preço por BDR) e, consequentemente, o preço de emissão da
Ação subjacente aos BDRs da Oferta Primária e aos BDRs Suplementares da Oferta
Primária (cada um, Ação Subjacente), que estará sujeito à aprovação do conselho
de administração, será determinado de acordo com as coletas intenções de
investimento dos Investidores Profissionais realizadas pelos Coordenadores da
Oferta e pelos Agentes de Colocação Internacional (o Procedimento de
Bookbuilding), com base na qualidade e quantidade de demanda (por volume e
preço) por BDRs. Espera-se que o preço por BDR fique entre R$820,00 e R$990,00
(ou C$214.59 e C$259.08, tomando por base a média da taxa de câmbio divulgada
pelo Banco Central do Canadá em 23 de junho de 2020) (a Faixa Indicativa de
Preço), podendo, no entanto, ser definido acima ou abaixo da Faixa Indicativa de
Preço.

A negociação, aprovação e execução de todos os atos, contratos e documentos pela
Companhia que sejam necessários para que a Companhia prossiga com os eventos acima
expostos, incluindo, mas não se limitando a:
(i)

contratação dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação
Internacional para fornecer serviços de colocação, subscrição e assessoria
financeira à Companhia no âmbito da Oferta;

(ii)

contratação de assessores jurídicos para assessorar sobre todos os assuntos legais
relacionados à Oferta;

(iii)

contratação dos auditores independentes;
(em conjunto, as Contratações)

(iv)

os documentos da Oferta, os quais incluem:
(1)

o Formulário de Referência, o Prospecto Preliminar da Oferta Brasileira em
português, o Prospecto Definitivo da Oferta Brasileira em português, o
Preliminary Offering Memorandum em inglês, o Final Offering
Memorandum em inglês, o Preliminary Canadian Offering Memorandum
em inglês e o Final Canadian Offering Memorandum em inglês (os
Memorandos da Oferta),

(2)

o contrato de colocação, regido pela legislação de Nova York, a ser firmado
pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores e pelos Agentes de
Colocação Internacional (o Placement Facilitation Agreement),

(3)

o contrato de prestação de serviços de emissão e custódia de Brazilian
Depositary Receipts (os BDRs), regido pela legislação brasileira, a ser
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celebrado pela Companhia junto ao Itaú Unibanco S.A., incluindo seu
primeiro aditamento (o Contrato de Depositário),
(4)

o Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação de
Certificados de Depósito de Ações Representativos de Ações de Emissão
da Aura Minerals Inc., regido pela legislação brasileira, a ser celebrado
entre a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da
Oferta (o Contrato de Distribuição),

(5)

o Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de
Certificados de Depósito de Ações Representativos de Ações de Emissão
da Aura Minerals Inc., regido pela legislação brasileira, a ser celebrado
entre a Companhia, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da
Oferta e Itaú Corretora de Valores S.A. (o Contrato de Estabilização),

(6)

o Contrato de Prestação de Serviços da B3, regido pela legislação
brasileira, a ser celebrado entre a Companhia, os Acionistas Vendedores,
B3 e Credit Suisse (o Contrato de Prestação de Serviços B3),

(7)

contratação de um agente para receber citação a ser firmado pela
Companhia com Cogency Global Inc.,

(8)

cartas de contratação com os auditores independentes da Companhia,
declarações, e

(9)

quaisquer contratos adicionais (incluindo os acordos de subscrição),
instrumentos ou outros documentos auxiliares e necessários para a
conclusão da Oferta;

(em conjunto, os Documentos da Oferta, cópias dos quais foram produzidas e
consideradas na reunião);
(v)
(c)
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os termos e condições da Oferta, conforme descrito nos Documentos da Oferta.

a nomeação e a outorga de procuração à Gabriel Lima Catalani, brasileiro, solteiro,
empresário, portador de RG n.º 44.072.057-6, inscrito no CPF sob o n.º 339.949.828-47,
para atuar como representante legal da Companhia e de cada um dos conselheiros com
poderes para (i) celebrar os Documentos da Oferta em nome da Companhia; e (ii) praticar
todo e qualquer outro ato necessário ou conveniente para a eficácia da procuração (a
Procuração dos Documentos da Oferta, cópia da qual foi produzida e considerada na
reunião) e a ratificação de tal nomeação e outorga da Procuração dos Documentos da
Oferta.

O Presidente perguntou a cada conselheiro presente se algum deles tem ou pode ser visto como
tendo um interesse financeiro ou outro interesse em qualquer das agendas da reunião, ou em
qualquer transação nelas contempladas, ou ainda, em qualquer outra parte destas transações.
Cada conselheiro (incluindo o Presidente) divulgou aos demais quaisquer conflitos de interesse
relevantes ou confirmou que não possui conflitos de interesse.
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Após discussão e consideração cuidadosa da Ordem do Dia, DELIBEROU-SE POR UNANIMIDADE
QUE:
(a)

A Oferta e as transações ali contempladas estão, desde já, aprovadas.

(b)

As Contratações estão, desde já, aprovadas.

(c)

Cada conselheiro está, desde já, autorizado a conduzir e a concluir a negociação dos
termos e condições da Oferta, das Contratações, dos Documentos da Oferta e de
quaisquer outros documentos que sejam requeridos ou necessários para que a Companhia
proceda à Oferta e às transações ali contempladas, conforme entender adequado, à seu
exclusivo critério.

(d)

Cada diretor e Gabriel Lima Catalani (cada um, um Signatário Autorizado) estão, desde já,
autorizados a celebrar os Documentos da Oferta (ou qualquer um deles), mediante
assinatura simples ou autenticação com o selo da Companhia (ou de outra forma
autenticado), conforme apropriado, em nome da Companhia, bem como eventuais
aditamentos (materiais ou não), conforme entenderem adequado.

(e)

Cada Signatário Autorizado está, desde já, autorizado a celebrar, mediante assinatura
simples ou autenticação com o selo da Companhia (ou de outra forma autenticado),
conforme apropriado, quaisquer outros documentos ou instrumentos e a praticar todos
esses atos em nome da Companhia (incluindo quaisquer protocolos de requerimentos na
Bolsa de Toronto, SEDAR, CVM ou B3) em prol de qualquer matéria aprovada pelos
conselheiros dentro destas resoluções.

(f)

A outorga da Procuração dos Documentos da Oferta está, desde já, aprovada, ratificada e
confirmada em todos os aspectos.

(g)

Qualquer uma das matérias anteriores que tenham sido realizadas antes ou na data deste
documento estão, desde já, adotadas, ratificadas, confirmadas e aprovadas.
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Foi então observado pelo Presidente que todas as matérias da Ordem do Dia haviam sido
discutidas, cuidadosamente consideradas, e aprovadas por todos os conselheiros da Companhia.
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Foi ainda deliberado que uma cópia da ata da reunião fosse entregue à CVM, à B3 e ao público
como prova da aprovação e autorização da Companhia das matérias deliberadas e aprovadas na
reunião.
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O Presidente perguntou a cada conselheiro que compareceu por telefone se eles podiam ouvir e
serem ouvidos durante a reunião, e cada conselheiro assim confirmou.
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Não havendo outras matérias a serem discutidas, a reunião foi encerrada.

Assinado como um registro exato dos trabalhos da reunião.
Assinado por Paulo Brito, Presidente do
Conselho de Administração
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Presidente

Data

Assinado por João Kleber Cardoso,
Secretário

Secretário

Data
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