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1.0 - Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Rodrigo Cardoso Barbosa

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Gabriel Catalani

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores
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1.1 – Declaração do Diretor Presidente

1.1 - Declaração do Diretor Presidente
RODRIGO CARDOSO BARBOSA, Brasileiro, casado, Engenheiro, portador da cédula de identidade RG
nº 24.853.502-X, expedida pela Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, inscrito no Cadastro das
Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob o nº 251.193.308-00, residente e domiciliado em
4090 Barbarossa Ave., Miami, Estado da Florida, Estados Unidos da America, na qualidade de Diretor
Presidente da AURA MINERALS INC, sociedade anônima, registrada sob o número 1932701, com sede em British
Virgin Island, Tortola, Craiguir Chambers, Main Street, ("Companhia"), para fins do item 1.1 do Formulário de
Referência da Companhia, declara que:
(i)

reviu o Formulário de Referência da Companhia;

(ii)
todas as informações contidas no Formulário de Referência atendem ao disposto na Instrução
da Comissão de Valores Mobiliários nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, em especial
aos artigos 14 a 19; e
(iii)
o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da
situação econômico-financeira da Companhia e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores
mobiliários por ela emitidos.

___________________________________________
RODRIGO CARDOSO BARBOSA
Diretor Presidente
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações Com Investidores

1.2 - Declaração do Gerente de Relações com Investidores e Representante Legal da Companhia
GABRIEL LIMA CATALANI, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de
identidade RG nº 44.072.057-6, expedida pela Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, inscrito no
Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob o nº 339.949.828-47, residente e
domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Funchal, 411, 10º andar, Vila
Olimpia, CEP 04.551-060, na qualidade de Gerente de Relações com Investidores e Representante Legal da
AURA MINERALS INC, sociedade anônima, registrada sob o número 1932701, com sede em British Virgin Island,
Tortola, Craiguir Chambers, Main Street, ("Companhia"), para fins do item 1.1 do Formulário de Referência da
Companhia, declara que:
(i)

reviu o Formulário de Referência da Companhia;

(ii)
todas as informações contidas no Formulário de Referência atendem ao disposto na Instrução
da Comissão de Valores Mobiliários nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, em especial
aos artigos 14 a 19; e
(iii)
o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da
situação econômico-financeira da Companhia e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores
mobiliários por ela emitidos.

___________________________________________
GABRIEL LIMA CATALANI
Gerente de Relações com Investidores e
Representante Legal da Companhia no Brasil
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2.1/2.2 - Identificação E Remuneração Dos Auditores
Possui auditor?

SIM

Código CVM

287-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes

CPF/CNPJ

61.562.112/0015-26

Data Início

03/02/2020

Descrição do serviço contratado

Os serviços contratados compreendem:
(i) Emissão de relatório de revisão especial sobre as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, preparadas de
acordo com as normas internacionais de contabilidade (IFRS), apresentadas em português e Reais, referente aos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017;
(ii) Emissão de relatório de revisão limitada sobre as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, preparadas de
acordo com as normas internacionais de contabilidade (IFRS), apresentadas em português e Reais, referente aos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017;
(iii) Emissão de relatório de revisão especial sobre as demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas da
Companhia, preparadas de acordo com as normas internacionais de contabilidade (IFRS) aplicáveis para demonstrações
financeiras intermediárias, incluindo Norma Internacional de Contabilidade 34 – “Interim Financial Reporting”, apresentadas
em português e Reais, referente ao período de três meses findo em 31 de março de 2020 e aos períodos de três e seis meses
findos em 30 de junho de 2020;
(iv) Emissão de relatório de revisão trimestral sobre as demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas
da Companhia, preparadas de acordo com as normas internacionais de contabilidade (IFRS) aplicáveis para demonstrações
financeiras intermediárias, incluindo Norma Internacional de Contabilidade 34 – “Interim Financial Reporting”, apresentadas
em português e Reais, referente ao período de três meses findo em 31 de março de 2020 e aos períodos de três e seis meses
findos em 30 de junho de 2020; e
(v) serviços relacionados à oferta de distribuição pública de certificados de depósito de ações (Brazilian Depositary Receipts –
BDRs).

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Não houve remuneração em 2019.

Justificativa da substituição

Não aplicável.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Não aplicável.

Nome responsável técnico

DATA_INICIO_ATUACAO

Marcos Magnusson de Carvalho

03/02/2020

CPF
251.010.038-67

Endereço
SHS, Quadra 06, Conjunto A, Bloco C, Salas 801 a 811, Asa Sul, Brasília, DF, Brasil, CEP 70322915, Telefone (61) 21961818, e-mail: marcos.carvalho@pwc.com
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Código CVM

-

Tipo auditor

Estrangeiro

Nome/Razão social

PricewaterhouseCoopers LLP

CPF/CNPJ
Data Início

31/12/2007

Descrição do serviço contratado

Os serviços contratados compreendem:
(i) auditoria independente das Demonstrações Financeiras consolidadas da Companhia e individuais de suas controladas
referentes aos exercícios findos em 2017, 2018 e 2019, preparadas de acordo com as práticas contábeis conforme padrão
internacional IFRS e com a finalidade de emissão de um parecer contemplando as respectivas demonstrações do resultado;
(ii) procedimentos acordados sobre certos controles internos sobre relatórios financeiros;
(iii) suporte para assessoria técnica sobre as implicações da adoção do IFRS 16;
(iv) procedimentos relativos à assistência técnica em relação aos impactos relacionados à aquisição da Rio Novo Gold pela
Companhia;
(v) serviços relacionados a pesquisa salarial de mercado em Honduras, no contexto de estudos de mercado para negociação
de contrato coletivo com o Sindicato dos funcionários;
(vi) revisão sob as regras de auditoria canadenses das demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e individual de
suas subsidiárias para os períodos de três meses findos em 31 de março de 2020 e 2019 e para os períodos de três e seis
meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019, preparadas de acordo com as práticas contábeis de acordo com as Normas
Internacionais de Relatórios Financeiros aplicáveis à elaboração de demonstrações financeiras intermediárias, incluindo
Norma Internacional de Contabilidade 34 – “Interim Financial Reporting”;
(vii) emissão de relatório de revisão trimestral de acordo com as normas de auditoria internacionais de revisão de informações
intermediárias (ISRE 2410 - "Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade"), das
Demonstrações Financeiras consolidadas condensadas da Companhia referente aos períodos de três meses findos em 31 de
março de 2020 e 2019 e aos períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019, preparadas de acordo com
as práticas contábeis de acordo com as Normas Internacionais de Relatórios Financeiros aplicáveis à elaboração de
demonstrações financeiras intermediárias, incluindo Norma Internacional de Contabilidade 34 – “Interim Financial Reporting”; e
(viii) serviços relacionados à oferta de distribuição pública de certificados de depósito de ações (Brazilian Depositary Receipts
– BDRs).

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Os honorários em 2019 totalizaram R$3.046.926,48 (US$772.000,00), compostos por:
Serviços do item (i): R$2.764.730,56 (US$700.500,00);
Serviços do item (ii): R$177.605,82 (US$45.000,00);
Serviços do item (iii) R$59.201,94 (US$15.000,00);
Serviços do item (iv) R$39.467,96 (US$10.000,00); e
Serviços do item (v) R$ 5.920,19 (US$1.500,00).

Justificativa da substituição

Não aplicável.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Não aplicável.

Nome responsável técnico

DATA_INICIO_ATUACAO

Mariano Ortego

31/12/2019

CPF

Endereço
18 York Street, Suite 2600, ON Canada M5J 0B2, Toronto, Cruzeiro do Sul, AC, Canadá, Telefone
(1416) 9418247, e-mail: mariano.e.ortego@pwc.com
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2.3 - Outras Informações Relevantes

2.3 - Outras informações relevantes
A Companhia adota medidas para controlar a eventual contratação de serviços não relacionados a auditoria
externa de seus auditores independentes como meio de evitar qualquer hipótese de conflito de interesses, perda
de independência ou de objetividade nos trabalhos de auditoria. Através de seu Comitê de Auditoria, formado
exclusivamente por membros independentes, atua para garantir a independência dos trabalhos de auditoria
externa.
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3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais)

Últ. Inf. Contábil (30/06/2020)

Exercício social (31/12/2019)

Exercício social (31/12/2018)

Exercício social (31/12/2017)

992.383.000,00

788.486.000,00

675.846.000,00

279.797.000,00

2.030.244.000,00

1.412.797.000,00

1.167.454.000,00

616.197.000,00

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

543.755.000,00

898.308.000,00

570.726.000,00

503.875.000,00

Resultado Bruto

125.997.000,00

194.558.000,00

60.129.000,00

84.267.000,00

Resultado Líquido

-57.238.000,00

104.211.000,00

192.977.000,00

33.065.000,00

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

4.354.602

4.353.408

4.337.733

3.356.519

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

227,890000

181,100000

155,810000

83,360000

Resultado Básico por Ação

-13,150000

23,940000

46,560000

9,870000

Resultado Diluído por Ação

-13,15

23,71

45,90

9,70

Patrimônio Líquido
Ativo Total
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3.2 - Medições não contábeis
a.

valor das medições não contábeis

A Companhia divulgou nos últimos três exercícios sociais e no exercício social corrente as seguintes medições
não contábeis.
(Em Reais milhares, exceto se
informado de outra forma)
30/06/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
EBITDA Ajustado
127.982
217.002
73.771
61.989
Margem EBITDA Ajustada
24%
24%
13%
12%
Custo caixa da operação por
4.779
3.450
3.462
2.780
onça de ouro equivalente
produzida(1)
Custo caixa da operação por
7,06
5,59
10,27
libra de cobre equivalente
produzida(1)
Preço realizado por onça de
8.338
5.473
4.680
3.959
ouro – bruto(1)
Preço realizado por onça de
8.050
5.350
4.481
3.831
ouro – líquido(1)
Dívida Líquida
245.022
15.534
38.539
47.063
Índice de Alavancagem(2)
N/A
0,07
0,52
0,76
(1)
Em Reais e não milhares de Reais.
(2)
Índice de Alavancagem corresponde a nossa Dívida Líquida dividida pelo EBITDA Ajustado. A Companhia
calcula o Índice de Alavancagem com base no EBITDA Ajustado anual da Companhia (ao final de 12 (doze)
meses), de forma que o indicador não se aplica para períodos intermediários (três, seis ou nove meses
acumulados).
(Em Dólares Americanos
milhares, exceto se informado de
outra forma)
30/06/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
EBITDA Ajustado
24.796
53.825
22.139
19.474
Margem EBITDA Ajustada
23%
24%
14%
12%
Custo caixa da operação por onça
972
872
952
870
de ouro equivalente produzida(1)
1,44
1,41
2,82
Custo caixa da operação por libra
de cobre equivalente produzida(1)
Preço realizado por onça de ouro –
1.673
1.378
1.293
1.239
bruto(1)
Preço realizado por onça de ouro –
1.613
1.347
1.238
1.199
líquido(1)
Dívida Líquida
44.745
3.854
9.946
14.227
Índice de Alavancagem(2)
N/A
0,07
0,45
0,73
(1)
Em Dólares Americanos e não milhares de Dólares Americanos.
(2)
Índice de Alavancagem corresponde a nossa Dívida Líquida dividida pelo EBITDA Ajustado. A Companhia
calcula o Índice de Alavancagem com base no EBITDA Ajustado anual da Companhia (ao final de 12 (doze)
meses), de forma que o indicador não se aplica para períodos intermediários (três, seis ou nove meses
acumulados)
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b.

conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras

EBITDA Ajustado.
(Em Reais milhares)
Lucro líquido (prejuízo) do
exercício/período
Imposto de renda corrente e
diferido
Despesas financeiras
Outras despesas (receitas)
Depreciação e amortização
Reversão de perda de valor
recuperável (impairment)
EBITDA Ajustado
(Em Dólares Americanos
milhares)
Lucro líquido (prejuízo) do
exercício/período
Imposto de renda corrente e
diferido
Despesas financeiras
Outras despesas (receitas)
Depreciação e amortização
Reversão de perda de valor
recuperável (impairment)
EBITDA Ajustado

30/06/2020
(57.238)

31/12/2019
104.211

31/12/2018
192.977

31/12/2017
33.065

48.290

(40.037)

18.820

17.690

21.112
67.492
48.326
-

31.274
32.678
88.876
-

13.173
(4.135)
57.278
(204.342)

11.296
(12.216)
44.670
(32.516)

127.982

217.002

73.771

61.989

30/06/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

(13.679)

24.887

51.966

10.181

10.822

(9.543)

5.406

5.552

4.222
13.678
9.753
-

7.802
8.207
22.472
-

3.592
(877)
15.753
(53.701)

3.552
(3.782)
13.978
(10.007)

24.796

53.825

22.139

19.474

A Companhia calcula o EBITDA Ajustado como sendo o lucro líquido do exercício antes do resultado
financeiro líquido, imposto de renda, depreciação e amortização e reversão de perda de valor recuperável
("Impairment"). O EBITDA Ajustado não é uma medida reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil
ou pelas IFRS, não representando o fluxo de caixa para os períodos indicados e não deve ser considerado como
um indicador de desempenho operacional ou como um substituto para o fluxo de caixa como forma de medir a
liquidez. EBITDA Ajustado não tem um significado padrão e o cálculo de EBITDA Ajustado da Companhia
pode não ser comparável ao EBITDA ou ao EBITDA Ajustado de outras sociedades.
Margem EBITDA Ajustada
(Em Reais milhares)
EBITDA Ajustado
Receita líquida
Margem EBITDA Ajustada

30/06/2020
127.982
543.755
24%

31/12/2019
217.002
898.308
24%

31/12/2018
73.771
570.726
13%

31/12/2017
61.989
503.875
12%

(Em Dólares Americanos
milhares)
EBITDA Ajustado
Receita líquida
Margem EBITDA Ajustada

30/06/2020
24.796
109.460
23%

31/12/2019
53.825
226.202
24%

31/12/2018
22.139
157.702
14%

31/12/2017
19.474
157.711
12%

A Companhia calcula a Margem EBITDA Ajustado como sendo o EBITDA Ajustado dividido pela Receita
Líquida do exercício.
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Custo caixa da operação por onça de ouro equivalente produzida.
(Em Reais milhares, exceto se
informado de outra forma)
30/06/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Custo dos produtos vendidos
417.758
703.750
510.597
419.608
Depreciação, amortização e
(48.009)
(88.370)
(57.158)
(44.648)
exaustão relacionada aos
produtos vendidos
Custo caixa
369.749
615.380
453.439
374.960
Variações no inventário
16.485
(88)
(12.152)
4.748
Resultado conversão de
(21.746)
(2.463)
(11.239)
(1.172)
moeda estrangeira (CTA)
Total custo caixa de
364.488
612.829
430.048
378.536
produtos produzidos
Onças de ouro equivalente
76.273
177.646
124.209
136.167
produzidas(1)
Custo caixa da operação por
4.779
3.450
3.462
2.780
onça de ouro equivalente
produzida(2)
(1)
"Onças de ouro equivalente produzidas" – A produção de cobre e prata são tratadas como equivalente em
ouro (Gold Equivalente ounce - GEO). O GEO é calculado convertendo as produções de prata e cobre em ouro
utilizando uma proporção entre os preços destes metais e o ouro. Os preços utilizados para o calcular a tais
proporções têm como referência o preço médio ponderado de cada um dos metais obtido nas vendas da unidade
de Aranzazu durante o período reportado.
(2)
Em Reais e não milhares de Reais.
(Em Dólares Americanos
milhares, exceto se informado
de outra forma)
30/06/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Custo dos produtos vendidos
84.883
177.941
140.427
131.301
Depreciação, amortização e
(9.688)
(22.344)
(15.720)
(13.971)
exaustão relacionada aos
produtos vendidos
Custo caixa
75.195
155.597
124.707
117.330
Variações no inventário
(1,070)
(645)
(6.433)
1.119
Total custo caixa de
74.125
154.952
118.274
118.449
produtos produzidos
Onças de ouro equivalente
76.273
177.646
124.209
136.167
produzidas(1)
Custo caixa da operação por
972
872
952
870
onça de ouro equivalente
produzida(2)
(1)
"Onças de ouro equivalente produzidas" – A produção de cobre e prata são tratadas como equivalente em
ouro (Gold Equivalente ounce - GEO). O GEO é calculado convertendo as produções de prata e cobre em ouro
utilizando uma proporção entre os preços destes metais e o ouro. Os preços utilizados para o calcular a tais
proporções têm como referência o preço médio ponderado de cada um dos metais obtido nas vendas da unidade
de Aranzazu durante o período reportado.
(2)
Em Dólares Americanos e não milhares de Dólares Americanos. Custo caixa da operação por onça de ouro
equivalente produzida é uma medida não contábil e consiste na soma dos custos totais dos produtos vendidos,
além da soma da depreciação, do custo de produção, das variações no inventário e outros ajustes de custos,
dividindo o resultado disso pelo total de ouro produzido.
O custo caixa da operação por onça de ouro equivalente produzida não é medida reconhecida pelas Práticas
Contábeis Adotadas no Brasil ou pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro – International Financial
Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB); e não possui um
significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras
companhias.
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Custo caixa da operação por libra de cobre equivalente produzida.
(Em Reais milhares, exceto se
informado de outra forma)
30/06/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Custo dos produtos vendidos
417.758
703.750
510.597
Custo dos produtos vendidos referente
(263.331)
(481.913)
(504.482)
a operação de ouro(1)
Depreciação, amortização e exaustão (2)
(21.620)
(27.483)
(1.028)
Custo caixa do concentrado de cobre e
132.807
194.354
5.087
ouro vendido(3)
Variações no inventário(4)
575
(9.492)
9.752
Total custo caixa de concentrado de
133.382
184.862
14.839
cobre e ouro produzido
Libras de cobre equivalente
18.916.920
33.067.021
1.445.000
produzidas(5)
Custo caixa da operação por libra de
7,06
5,59
10,27
cobre equivalente produzida(6)
(1)
Refere-se a soma das despesas de “custo de produção” e "depreciação, amortização e exaustão” dos
segmentos “Mina de San Andres” e “Minas Brasileiras”, conforme nota explicativa de informações por
segmento das demonstrações financeiras.
(2)
Refere-se ao total da despesa de depreciação, amortização e exaustão, do segmento “Mina de Aranzazu”,
conforme nota explicativa de informações por segmento das demonstrações financeiras.
(3)
O custo caixa do concentrado de cobre e ouro vendido é o resultado do “Custo dos produtos vendidos” menos
o “Custo dos produtos vendidos referente a operação de ouro”, menos a “Depreciação relacionada ao cobre” do
segmento “Mina de Aranzazu”.
(4)
Refere-se à variação de inventário do segmento “Mina de Aranzazu”.
(5)
"Libras de cobre equivalente produzidas" significa a soma dos resultados da multiplicação da produção dos
metais contidos no concentrado pelos seus respectivos preços, dividido pelo preço de cobre.
(6)
Em Reais e não milhares de Reais.
(Em Dólares Americanos milhares,
exceto se informado de outra forma)
30/06/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Custo dos produtos vendidos
84.883
177.941
140.427
Custo dos produtos vendidos referente
(53.492)
(121.850)
(138.745)
a operação de ouro(1)
Depreciação, amortização e exaustão (2)
(4.356)
(6.949)
(282)
27.035
49.142
1.400
Custo caixa do concentrado de cobre e
ouro vendido(3)
Variações no inventário (4)
117
(2.400)
2.682
Total custo caixa de concentrado de
27.152
46.742
4.082
cobre e ouro produzido
Libras de cobre equivalente
18.916.920
33.067.021
1.445.000
produzidas(5)
Custo caixa da operação por libra de
1,44
1,41
2,82
cobre equivalente produzida(6)
(1)
Refere-se a soma das despesas de “custo de produção” e "depreciação, amortização e exaustão” dos
segmentos “Mina de San Andres” e “Minas Brasileiras”, conforme nota explicativa de informações por
segmento das demonstrações financeiras.
(2)
Refere-se ao total da despesa de depreciação, amortização e exaustão, do segmento “Mina de Aranzazu”,
conforme nota explicativa de informações por segmento das demonstrações financeiras.
(3)
O custo caixa do concentrado de cobre e ouro vendido é o resultado do “Custo dos produtos vendidos” menos
o “Custo dos produtos vendidos referente a operação de ouro”, menos a “Depreciação relacionada ao cobre” do
segmento “Mina de Aranzazu”.
(4)
Refere-se à variação de inventário do segmento “Mina de Aranzazu”.
(5)
"Libras de cobre equivalente produzidas" significa a soma dos resultados da multiplicação da produção dos
metais contidos no concentrado pelos seus respectivos preços, dividido pelo preço de cobre.
(6)
Em Dólares Americanos e não milhares de Dólares Americanos.
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Custo caixa da operação por libra de cobre equivalente produzida é uma medida não contábil e consiste na soma dos
custos totais dos produtos vendidos excluindo na sequência os custos relacionados a produção de outros produtos que
não sejam concentrado de cobre e ouro, além da soma da depreciação, do custo de produção, das variações no
inventário e outros ajustes de custos, dividindo o resultado disso pelo total de cobre equivalente produzido.
O custo caixa da operação por libra de cobre equivalente produzida não é medida reconhecida pelas Práticas
Contábeis Adotadas no Brasil ou pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro – International Financial
Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB); e não possui um
significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras
companhias.
Preço médio realizado por onça de ouro vendida
(Em Reais milhares, exceto se
informado de outra forma)
30/06/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Receita bruta de ouro(1)
384.832
631.713
587.077
503.875
Impostos locais sobre a venda
(13.285)
(14.193)
(24.852)
de ouro(2)
Venda de ouro, líquida de
371.547
617.520
562.225
503.875
impostos sobre a venda
Onças de ouro vendidas
46.153
115.426
125.455
131.585
Preço médio realizado por
8.338
5.473
4.680
3.959
onça de ouro vendida –
bruto(3)
Preço médio realizado por
8.050
5.350
4.481
3.831
onça de ouro vendida –
líquido de impostos locais(3)
(1)
De acordo com Nota 19 das Demonstrações Financeiras intermediárias consolidadas condensadas referente
ao período de seis meses findos em 30 de junho de 2020 e Nota 20 das Demonstrações Financeiras Consolidadas
referentes aos exercícios findos em 2017, 2018 e 2019.
(2)
De acordo com Nota 19 das Demonstrações Financeiras intermediárias consolidadas condensadas referente
ao período de seis meses findos em 30 de junho de 2020 e Nota 20 das Demonstrações Financeiras Consolidadas
referentes aos exercícios findos em 2017, 2018 e 2019.
(3)
Em Reais e não milhares de Reais.
(Em Dólares Americanos
milhares, exceto se informado de
outra forma)
30/06/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Receita bruta de ouro(1)
77.198
159.071
162.220
163.055
Impostos locais sobre a venda de
(2.740)
(3.574)
(6.867)
(5.344)
ouro(2)
Venda de ouro, líquida de
74.458
155.497
155.353
157.711
impostos sobre a venda
Onças de ouro vendidas
46.153
115.426
125.455
131.585
Preço médio realizado por
1.673
1.378
1.293
1.239
onça de ouro vendida –
bruto(3)
Preço médio realizado por
1.613
1.347
1.238
1.199
onça de ouro vendida – líquido
de impostos locais(3)
(1)
De acordo com Nota 19 das Demonstrações Financeiras intermediárias consolidadas condensadas referente
ao período de seis meses findos em 30 de junho de 2020 e Nota 20 das Demonstrações Financeiras Consolidadas
referentes aos exercícios findos em 2017, 2018 e 2019.
(2)
De acordo com Nota 19 das Demonstrações Financeiras intermediárias consolidadas condensadas referente
ao período de seis meses findos em 30 de junho de 2020 e Nota 20 das Demonstrações Financeiras Consolidadas
referentes aos exercícios findos em 2017, 2018 e 2019.
(3)
Em Dólares Americanos e não milhares de Dólares Americanos.
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Preço médio realizado por onça ouro vendida é uma medida não contábil e consiste na soma das Receitas totais
com venda bruta de ouro, reduzidas dos impostos locais sobre venda do ouro, além da soma ou subtração, a
depender do caso, dos resultados realizados com contratos a preço fixo, dividindo o resultado pelo total de ouro
vendido.
Dívida Líquida
(Em Reais milhares)
Empréstimos de curto prazo
Empréstimos de longo prazo
Menos: Caixa e equivalentes
em caixa
Menos: Caixa restrito
Menos: Aplicações financeiras
Dívida Líquida
(Em Dólares Americanos
milhares)
Empréstimos de curto prazo
Empréstimos de longo prazo
Menos: Caixa e equivalentes em
caixa
Menos: Caixa restrito
Menos: Aplicações financeiras
Dívida Líquida

30/06/2020
182.940
207.622
(144.511)

31/12/2019
89.095
84.040
(156.673)

31/12/2018
46.513
72.060
(40.713)

31/12/2017
59.716
26.345
(38.998)

(1.029)
245.022

(928)
15.534

(39.321)
38. 539

47.063

30/06/2020
33.408
37.915
(26.390)

31/12/2019
22.104
20.850
(38.870)

31/12/2018
12.004
18.597
(10.507)

31/12/2017
18.052
7.964
(11.789)

(188)
44.745

(230)
3.854

(10.148)
9.946

14.227

Dívida Líquida é uma medida não contábil muito utilizada pelo mercado em geral e que consiste na soma dos
saldos de empréstimos de curto prazo e saldos dos empréstimos de longo prazo, reduzida da soma de saldo de
caixa, saldo de equivalentes de caixa e saldos de investimentos de curto prazo.
Índice de Alavancagem
(Em Reais milhares)
30/06/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Dívida Líquida
245.022
15.534
38. 539
47.063
EBITDA Ajustado
127.982
217.002
73.771
61.989
Índice de Alavancagem(1)
N/A
0,07
0,52
0,76
(1)
Índice de Alavancagem corresponde a nossa Dívida Líquida dividida pelo EBITDA Ajustado. A Companhia
calcula o Índice de Alavancagem com base no EBITDA Ajustado anual da Companhia (ao final de 12 (doze)
meses), de forma que o indicador não se aplica para períodos intermediários (três, seis ou nove meses
acumulados).
(Em Dólares Americanos
milhares)
30/06/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Dívida Líquida
44.745
3.854
9.946
14.227
EBITDA Ajustado
24.796
53.825
22.139
19.474
Índice de Alavancagem(1)
N/A
0,07
0,45
0,73
(1)
Índice de Alavancagem corresponde a nossa Dívida Líquida dividida pelo EBITDA Ajustado. A Companhia
calcula o Índice de Alavancagem com base no EBITDA Ajustado anual da Companhia (ao final de 12 (doze)
meses), de forma que o indicador não se aplica para períodos intermediários (três, seis ou nove meses
acumulados).
O índice de alavancagem é uma medida não contábil muito utilizada pelo mercado em geral e que consiste na
divisão da Dívida Líquida pela soma dos saldos de empréstimos de curto prazo e saldos dos empréstimos de
longo prazo, reduzida da soma de saldo de caixa, saldo de equivalentes de caixa e saldos de investimentos de
curto prazo.
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c.

motivo pelo qual se entende que tal medição é mais apropriada para a correta compreensão da
condição financeira e do resultado das operações da Companhia

A Companhia entende que métricas financeiras não devem ser observadas de modo isolado, mas em conjunto,
de modo que a utilização das diferentes métricas proporciona melhor compreensão do contexto operacional e
financeiro da Companhia, representando melhor prática de gestão. Desta maneira, a Companhia entende que a
utilização do "EBITDA Ajustado" (ou LAJIDA, abreviação para Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciações
e Amortizações) e Margem "EBITDA Ajustado", calculados conforme item b. acima, das métricas unitárias de
custo ("Custo Caixa da Operação por Onça de Ouro Equivalente Produzida" e "Custo Caixa da Operação por
Libra de Cobre Equivalente Produzida") e das métricas "Preço Realizado por Onça de Ouro – Bruto" e "Preço
Realizado por Onça de Ouro – líquido" representam métricas complementares importante para a visualização e
compreensão do desempenho comercial e operacional do período, que permitem visualização mais simplificada
das margens operacionais do negócio, a padronização para comparação de resultados a outras companhias.
Ainda, as métricas "Preço Realizado por Onça de Ouro – Bruto" e "Preço Realizado por Onça de Ouro – líquido"
expõem de maneira clara os preços finais de venda realizados por unidade, líquidos de descontos referentes ao
processo da venda e outros custos ou receitas de potenciais instrumentos financeiros de proteção e compõe,
quando dele subtraído, junto aos custos unitários a visualização mais clara das margens realizadas.
A Administração da Companhia entende que o EBITDA Ajustado é um importante indicador para analisar o
desempenho econômico operacional da Companhia em função de não ser afetado por (i) flutuações nas taxas de
juros, (ii) alterações da carga tributária do imposto de renda e da contribuição social, bem como (iii) pelos níveis
de depreciação e amortização, (iv) resultados de perda de valor recuperável ("Impairment") ou reversão de perda
de valor recuperável ("Impairment"), sendo normalmente utilizado por investidores e analistas de mercado.
Com relação a Dívida Líquida, a Companhia entende ser uma métrica que demonstra de maneira mais adequada
a realidade do endividamento da Companhia em comparação a análise da Dívida bruta, já que desconta o saldo
de disponibilidades de caixa e aplicações financeiras de curto prazo, e que desta maneira melhor avalia nível
real de endividamento.
A Administração da Companhia entende que o índice de alavancagem é uma medida importante por demonstrar
o endividamento relativo da Companhia em relação ao seu EBITDA Ajustado. Este indicador permite uma
melhor comparabilidade da saúde financeira da Companhia em relação a outras empresas no mercado.
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3.3- Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras
Empréstimo do Banco Atlantida
Após o período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, a Companhia obteve uma linha de crédito, através
da Minerales de Occidente, S.A. de C.V., no terceiro trimestre de 2020, no montante de US$4 milhões e taxa
de juros de 7,5% cobrada de acordo com a utilização do crédito e cessão de direitos de crédito como garantia.
Ainda não houve desembolso sob este contrato.
Oferta Pública Inicial (IPO) na B3
A Aura realizou em julho de 2020, oferta pública primária e secundária inicial com esforços restritos (“Oferta”)
de colocação de recibos de depósito brasileiros (“BDR”), com cada BDR representando uma ação da
Companhia. A Oferta consistiu em (i) uma oferta pública primária com esforços restritos de, inicialmente,
331.033 BDRs (a "Oferta Primária" e as "BDRs de Oferta Primária"), representando 331.033 Ações, e uma
oferta pública secundária com esforços restritos de, inicialmente, 626.090 BDRs por um determinado acionista
da Companhia (o "Acionista Vendedor de Oferta Básica") (a "Oferta Secundária" e a "Oferta Secundária BDRs",
e a Oferta Primária , juntamente com a Oferta Secundária, a "Oferta Básica", e os BDRs de Oferta Primária,
juntamente com os BDRs de Oferta Secundária, os BDRs de Oferta Básica), representando 626.090 Ações, no
mercado de balcão não organizado, exclusivamente para investidores profissionais, conforme definido pela
regulamentação local. Os BDRs oferecidos na Oferta foram aprovados para listagem na B3 S.A. - Brasil, Bolsa,
Balcão (a "B3"), sob código “AURA32”.
O número de BDRs de Oferta Básica foi aumentado em 6.430 BDRs, oferecidos por um determinado acionista
individual da Companhia, nas mesmas condições e pelo mesmo preço dos BDRs de Oferta Base (os "BDRs
adicionais"). O preço por BDR foi fixado em R$ 820,00, após a conclusão do processo de bookbuilding e a
aprovação do Preço por BDR pelo Conselho de Administração da Companhia.
A quantidade de BDRs da Oferta Base foi acrescida em 88.268 BDRs, dos quais 30.529 BDRs foram alocados
pela Companhia (“BDRs Suplementares da Oferta Primária”) e 57.739 BDRs foram alocados pelo Acionista
Vendedor da Oferta Base (“BDRs Suplementares da Oferta Secundária”, e, em conjunto com os BDRs
Suplementares da Oferta Primária, “BDRs Suplementares”), nas mesmas condições e pelo mesmo preço dos
BDRs da Oferta Base. No dia 6 de agosto, a Companhia anunciou a liquidação física e financeira dos BDRs
Suplementares.
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos oriundos da oferta pública primária com esforços restritos
de Brazilian Depositary Receipts de nível II patrocinado da seguinte forma: (i) contínuo desenvolvimento,
manutenção e expansão dos ativos operacionais da Companhia; (ii) exploração e desenvolvimento de projetos
ainda não operacionais; e (iii) reforço da estrutura de capital da Companhia.
Para mais informações sobre a destinação de recursos da Oferta de BDR, ver item 18.10 deste Formulário de
Referência.
Desdobramento de Ações
Em 5 de agosto de 2020, a Aura anunciou a aprovação do desdobramento das ações de emissão da Companhia,
de forma que cada ação emitida foi desdobrada em 15 (quinze) ações (“Desdobramento de Ações”). Assim, em
decorrência do Desdobramento de Ações, os acionistas passaram a deter, para cada ação anteriormente detida,
15 (quinze) ações de emissão da Companhia.
Em função do Desdobramento de Ações, os recibos de depósito brasileiros emitidos ou a serem emitidos em
razão da oferta pública de distribuição primária e secundária de BDRs, com esforços restritos, previamente
anunciada, foram divididos na mesma proporção do Desdobramento de Ações (“Desdobramento de BDRs”), de
forma que, em decorrência do Desdobramento de BDRs, para cada BDR anteriormente detido, seus titulares
passaram a deter 15 (quinze) BDRs de emissão da Companhia.
Para informações sobre impactos oriundos do surto do novo coronavírus (COVID-19), vide item 10.1 –
Comentários da Administração – a. Condições financeiras e patrimoniais gerais –– “Análise dos impactos da
COVID-19” e 10.9 – Outros fatores com influência relevante – “Análise dos impactos da COVID-19 nas
Atividades da Companhia”.
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3.4 - Política de destinação dos resultados

Regras sobre a
retenção de lucros

2019
2018
2017
A Companhia não é obrigada a reter lucros ou manter reservas de lucro ou de
capital, nos termos da legislação das Ilhas Virgens Britânicas nem nos termos de
seu Estatuto Social. A legislação das Ilhas Virgens Britânicas e o Estatuto Social
da Companhia não requerem a aprovação de "orçamentos de capital" para fins da
retenção de lucros. Os membros do conselho de administração da Companhia
podem decidir pela retenção de lucros.

Valores das
retenções de lucros

0

Regras sobre a
distribuição de
dividendos

Os membros do conselho de administração da Companhia poderão, por deliberação
de conselheiros, autorizar uma distribuição a título de dividendo, em uma ocasião
e em um valor que eles julgarem adequados, se estiverem convencidos, com base
razoável, que imediatamente após a distribuição o valor dos ativos da Companhia
ultrapassará seu passivo e a Companhia poderá pagar suas dívidas à medida que
forem vencendo. Os membros do conselho de administração poderão, no máximo
60 dias antes do dia em que um dividendo deverá ser pago, fixar uma data como a
data de registro com o objetivo de determinar os acionistas com direito a receber o
pagamento de um dividendo. Se essa data de registro não for fixada, a data de
registro para a determinação dos acionistas com direito a receber o pagamento de
um dividendo será o final do expediente do dia em que os conselheiros aprovarem
a deliberação relacionada a eles.

0

0

Os dividendos poderão ser pagos em dinheiro ou mediante emissão de ações
totalmente integralizadas ou em outros bens. Notificação de qualquer dividendo
que possa ter sido declarado será dada a cada Acionista, conforme especificado no
Estatuto Social da Companhia e todos os dividendos não reivindicados pelo período
de 3 anos após terem sido declarados poderão ser cancelados por meio de
deliberação de conselheiros em benefício da Companhia. Nenhum dividendo será
pago em ações em tesouraria, nem incorrerão juros sobre dividendos.
Periodicidade das
distribuições de
dividendos

Não há periodicidade estabelecida para a distribuição de dividendos.

Eventuais restrições
à distribuição de
dividendos impostas
por legislação ou por
regulamentação
especial aplicável à
Companhia, por
contratos, decisões
judiciais,
administrativas ou
arbitrais

A subsidiária Aranzazu Holding, S.A. de C.V. possui
uma operação financeira contratada junto à Louis
Dreyfus Company Metals Suisse SA., possuindo
restrições parciais à distribuição de dividendos pela
Companhia. A restrição à distribuição será reduzida
gradativamente, conforme a operação for amortizada,
até seu vencimento, em julho de 2021, quando não
haverá mais restrições à distribuição de dividendos
relacionadas a esta operação.
Para maiores
informações vide Seção 10 deste Formulário de
Referência.

Não aplicável.
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Se a Companhia
possui uma política
de destinação de
resultados
formalmente
aprovada,
informando órgão
responsável pela
aprovação, data da
aprovação e, caso a
Companhia divulgue
a política, locais na
rede mundial de
computadores onde
o documento pode
ser acessado

Não aplicável.
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3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
(Reais)

Últ. Inf. Contábil

Lucro líquido ajustado

Exercício social 31/12/2019

Exercício social 31/12/2018

Exercício social 31/12/2017

0,00

104.211.000,00

192.977.000,00

33.065.000,00

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

0,000000

12,020000

0,000000

0,000000

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
(%)

0,000000

13,220000

28,550000

11,820000

Dividendo distribuído total

0,00

12.524.000,00

0,00

0,00

Lucro líquido retido

0,00

0,00

0,00

0,00

Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido

Ordinária

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

0,00
0,00

0,00

0,00
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas constituídas em exercícios
anteriores
Não aplicável. Não houve declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas constituídas em
exercícios anteriores.
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3.7 - Nível de Endividamento
Exercício Social

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante

Tipo de índice

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento

30/06/2020

1.037.861.000,00

Índice de Endividamento

1,05000000

31/12/2019

624.311.000,00

Índice de Endividamento

0,79000000
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3.8 - Obrigações
Últ. Inf. Contábil (30/06/2020)
Tipo de Obrigação

Tipo de Garantia

Outras garantias ou
privilégios

Empréstimo

Garantia Real

62.080.000,00

12.800.000,00

Empréstimo

Garantia Flutuante

0,00

Empréstimo

Quirografárias

120.860.000,00
182.940.000,00

Total

Inferior a um ano

Um a três anos Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

5.826.000,00

0,00

80.706.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

169.931.000,00

19.065.000,00

0,00

309.856.000,00

182.731.000,00

24.891.000,00

0,00

390.562.000,00

Observação
"Empréstimos com Garantia real" incluem os contratos celebrados com IXM S.A., Fideicomiso de Fomento Minero – FIFOMI e PPG Arizona Holdings – Pandion. "Empréstimos Quirografários" incluem os contratos
celebrados com Banco Votorantim S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Atlantida S.A., Banco de Occidente S.A. e Itaú Unibanco S.A.
Exercício social (31/12/2019)
Tipo de Obrigação

Tipo de Garantia

Empréstimo

Garantia Real

41.089.000,00

30.758.000,00

Empréstimo

Garantia Flutuante

0,00

Empréstimo

Quirografárias

48.006.000,00
89.095.000,00

Total

Outras garantias ou
privilégios

Inferior a um ano

Um a três anos Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

6.945.000,00

0,00

78.792.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.822.000,00

3.515.000,00

0,00

94.343.000,00

73.580.000,00

10.460.000,00

0,00

173.135.000,00

Observação
"Empréstimos com Garantia real" incluem os contratos celebrados com IXM S.A. e Fideicomiso de Fomento Minero – FIFOMI. "Empréstimos Quirografários" incluem os contratos celebrados com Banco Votorantim
S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Atlantida S.A. e Banco de Occidente S.A.
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3.9 - Outras informações relevantes
Para informações financeiras adicionais, inclusive com relação à conversão de valores em Reais e dólares
americanos apresentados, vide Seção 10 deste Formulário de Referência.
O valor de dividendos inserido no campo "Dividendo distribuído total" da Seção 3.5 acima reflete dividendos
declarados, que foram pagos em 2020, conforme descrito nas demonstrações financeiras da Companhia.
Política de Destinação dos Resultados
O Conselho de Administração da Companhia aprovou, em 2 de junho de 2020, uma política de destinação de
resultados. De acordo com a política aprovada, o dividendo a ser pago em cada exercício social é equivalente
a 20% da diferença entre o EBITDA Ajustado e o Capex de Sustentação e de Exploração (Sustained and
Exploration Capex) aferidos no exercício social anterior. É esperado que dividendos sejam declarados e pagos
anualmente a partir de 2021, baseado nos resultados do ano anterior, com data de registro na, ou brevemente
após a, divulgação de resultados anuais da Companhia. Assim, quaisquer dividendos pagos sob a política serão
devidos no segundo trimestre de cada ano. A política não é formalizada em documento apartado, de modo que
seus termos e condições estão dispostos na ata da respectiva reunião do Conselho de Administração que a
aprovou. Nada na política restringirá a discricionariedade do conselho de administração da Companhia de
autorizar gastos de capital ou a exploração de gastos de capital que o conselho de administração considere nos
melhores interesses da Companhia. Referidos gastos podem impedir o pagamento ou limitar futuros montantes
de dividendos a serem pagos sob a política.
Esclarecimentos adicionais sobre a Seção 3.5 Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido
O montante de "Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado" da tabela do item 3.5 acima é
obtido pela divisão do montante do campo "Dividendo distribuído total" pelo montante do campo "Lucro líquido
do exercício".
O montante de "Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor" da tabela do item 3.5 acima é
obtido dividindo o valor do campo "Lucro líquido do ano", pelo valor do campo "Patrimônio líquido".
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4.1 – Fatores de Risco
O investimento nos valores mobiliários de emissão da Companhia envolve a exposição a determinados riscos.
Antes de tomar qualquer decisão de investimento em qualquer valor mobiliário de emissão da Companhia, os
potenciais investidores devem analisar cuidadosamente todas as informações contidas neste Formulário de
Referência, os riscos mencionados abaixo e as demonstrações financeiras da Companhia e respectivas notas
explicativas. Os negócios, situação financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez e/ou negócios
futuros da Companhia poderão ser afetados de maneira adversa por quaisquer dos fatores de risco descritos a
seguir. O preço de mercado dos valores mobiliários de emissão da Companhia poderá diminuir em razão de
qualquer desses e/ou de outros fatores de risco, hipóteses em que os potenciais investidores poderão perder
substancial ou totalmente o seu investimento nos valores mobiliários de emissão da Companhia. Os riscos
descritos abaixo são aqueles que a Companhia conhece e acredita que, na data deste Formulário de Referência,
podem afetar a Companhia e suas subsidiárias adversamente. Além disso, riscos adicionais não conhecidos ou
considerados irrelevantes pela Companhia na data deste Formulário de Referência também poderão afetar a
Companhia adversamente.
Para os fins desta seção “4. Fatores de Risco”, exceto se expressamente indicado de maneira diversa ou se o
contexto assim o exigir, a menção ao fato de que um risco, incerteza ou problema poderá causar ou ter ou
causará ou terá “efeito adverso” ou “efeito negativo” para a Companhia, ou expressões similares, significa
que tal risco, incerteza ou problema poderá ou poderia causar efeito adverso relevante na participação no
mercado, na reputação, nos negócios, situação financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez
e/ou negócios futuros da Companhia e das suas investidas, bem como no preço dos valores mobiliários de
emissão da Companhia. Expressões similares incluídas nesta seção “4. Fatores de Risco” devem ser
compreendidas nesse contexto.
Não obstante a subdivisão desta seção “4. Fatores de Risco”, determinados fatores de risco que estejam em
um item podem também se aplicar a outros itens.
a. Riscos relacionados ao emissor
Problemas operacionais ou geotécnicos podem afetar negativa e significativamente os negócios e o
desempenho financeiro da Companhia.
Problemas operacionais ou geotécnicos podem levar à suspensão ou redução das operações da Companhia,
causando uma redução geral em sua produtividade, bem como atrasos na implementação ou inviabilização de
ativos em desenvolvimento e projetos de expansão. Acidentes operacionais podem acarretar falhas nas plantas,
nas minas e no maquinário. Quaisquer danos aos ativos e projetos da Companhia ou atrasos em suas operações
causados por uma gestão ineficiente ou por problemas operacionais ou geotécnicos podem afetar negativa e
significativamente seus negócios e resultados operacionais. Os negócios da Companhia estão sujeitos a vários
riscos operacionais que podem afetar de maneira negativa os resultados de suas operações, tais como:
•

Atrasos, indisponibilidade ou custos maiores do que os previstos na obtenção dos equipamentos,
materiais ou serviços necessários e na implementação de novas tecnologias para construir e operar um
projeto.

•

Falta de infraestrutura, incluindo serviços confiáveis de telecomunicações, fornecimento de energia e
abastecimento de água, e disponibilidade de áreas de rejeito de resíduos líquidos e sólidos.

•

Os fornecedores, empreiteiros e prestadores de serviços podem não cumprir suas obrigações
contratuais assumidas perante a Companhia.

•

Pode-se enfrentar condições climáticas inesperadas ou outros eventos de força maior.

•

Não obtenção ou manutenção de licenças, autorizações, concessões e/ou aprovações regulatórias
necessárias para a operação dos ativos operacionais, ou para a implantação ou ampliação de ativos em
desenvolvimento (não operacionais), ou atrasos ou custos maiores que os previstos para obtê-las ou
renová-las.

•

Custos de remediação ambiental.
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•

Mudanças nas condições de mercado, legislação ou regulamentação, que podem fazer com que um
projeto seja menos rentável do que o esperado ou mesmo inviável economicamente.

•

Acidentes ou incidentes durante a implementação de um projeto, ou quaisquer outros acidentes ou
incidentes envolvendo as minas ou a infraestrutura relacionada, tais como barragens, pilhas de minérios
e plantas de processamento.

•

Escassez de mão-de-obra qualificada; ações trabalhistas que podem interromper suas operações de
tempos em tempos; aumento de custos trabalhistas; e/ou epidemias, pandemias, doenças tropicais e
outras doenças contagiosas nas regiões onde ativos e projetos estão localizados, impondo riscos à saúde
e à segurança da mão-de-obra contratada.

•

Condições minerárias adversas que podem atrasar ou dificultar a capacidade da Companhia (ou mesmo
impedi-la) de produzir a quantidade esperada de ouro ou cobre e de atender às especificações exigidas
pelos clientes, o que pode desencadear reajustes nos preços;

•

Qualidade dos dados nos quais as estimativas de recursos e reservas de cada mina se basearam.

•

Incêndios, atividades sísmicas ou inundações.

•

Falha no equipamento ou falha na retenção de barragens nas áreas de descarte de materiais rejeitados.

•

Riscos relacionados a furto ou roubo dos produtos finais nas instalações da Companhia e em seu
transporte ou falha na segurança patrimonial.

•

Atrasos ou interrupções no transporte de seus produtos, inclusive nas estradas, portos e aeroportos.

•

Processos judiciais que suspendam ou interrompam operações da Companhia.

Qualquer dos fatores descritos acima e/ou uma combinação desses fatores pode afetar material e adversamente
as condições financeiras e resultados operacionais da Companhia e/ou a cotação de mercado de seus BDRs.
Além disso, as operações da Companhia estão sujeitas a todos os perigos e riscos normalmente encontrados no
desenvolvimento, operação e produção de ouro e cobre, incluindo formações geológicas incomuns e
inesperadas, atividade sísmica, explosões de rochas, desmoronamentos, inundações, falhas nas paredes dos
acessos subterrâneos e outras condições envolvidas na perfuração, explosão, mineração e processamento de
material, colapso do subsolo, colapso das pilhas de lixiviação ou dos taludes das minas abertas, qualquer um
dos quais pode resultar em danos ou destruição de minas e de outras instalações de produção, danos à vida ou
à propriedade, danos ambientais e possível responsabilidade civil. As atividades de processamento de ouro e
cobre ainda estão sujeitas a riscos como incêndio, falha no equipamento ou falha na retenção de barragens nas
áreas de descarte de materiais rejeitados, o que pode resultar em poluição ambiental e consequente
responsabilidade.
A ocorrência de acidentes, incidentes, invasões, garimpo ilegal ou atividades criminosas nas minas operadas
pela Companhia ou durante o transporte dos minérios pode acarretar efeito relevante e adverso, além de
danos à imagem da Companhia.
Acidentes, incidentes, invasões, garimpo ilegal ou atividades criminosas (incluindo furtos, roubos e atividades
de organizações criminosas) podem ocorrer nas dependências das minas ou durante o transporte dos minérios.
No decorrer do ano de 2018, alguns indivíduos invadiram ilegalmente a propriedade na qual está situado o
Complexo San Andres (Honduras), invasões essas que terminaram por suspender as operações na mina por
determinado período.
Não podemos garantir que não ocorrerão acidentes, incidentes, novas invasões, garimpo ilegal ou atividades
criminosas (incluindo furtos, roubos e atividades de organizações criminosas) ou que não serão causados danos
aos colaboradores e a seus bens que estiverem nos locais de operação ou durante o transporte dos minérios.
Eventual recessão econômica, em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19) pode
ter o efeito de intensificar a ocorrência de atividades criminosas nos países onde a Companhia atua.
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A ocorrência de acidentes, incidentes, invasões, garimpo ilegal ou atividades criminosas (incluindo furtos,
roubos e atividades de organizações criminosas) nos locais de operação ou durante o transporte de minérios
pode gerar paralizações e/ou distúrbios nas atividades da Companhia, danos à imagem da Companhia e sujeitálas à obrigação do ressarcimento às vítimas, em particular, por meio do pagamento de indenizações decorrentes
de responsabilidade civil inerente à atividade da Companhia, o que pode ter um efeito adverso para a
Companhia.
Aumentos nos custos de produção e de matérias-primas da Companhia podem ter um efeito adverso e
relevante nos resultados operacionais ou na posição financeira da Companhia.
Alterações nos custos de produção da Companhia podem ter um grande impacto em sua lucratividade. Suas
principais despesas de produção são custos com provedores de serviços, custo com pessoal, combustíveis e
energia elétrica, além de determinados insumos utilizados em maior ou menor escala em cada uma das
operações, tais como: bolas de moinho, cianeto, cimento, peças de reposição, entre outros. Alterações nos custos
das operações de mineração e processamento da Companhia podem ocorrer como resultado de eventos
imprevistos incluindo eventos econômicos e políticos internacionais e locais, aumento de custos (incluindo
explosivos, petróleo, aço, cianeto e outros consumíveis), demandas sindicais e escassez de mão-de-obra, e pode
resultar em alterações nas estimativas de rentabilidade ou de reserva. Muitos desses fatores podem estar fora do
controle da Companhia.
A Companhia conta com fornecedores terceirizados para diversos serviços e diversas matérias-primas. Qualquer
aumento relevante no custo de matérias-primas, ou a incapacidade da Companhia de contratar fornecedores
terceirizados alternativos viáveis para o fornecimento de suas matérias-primas ou seus serviços, podem ter um
efeito material adverso nos resultados operacionais ou na posição financeira da Companhia.
As estimativas de recursos e reservas minerais podem ser imprecisas e diferir das quantidades de minerais
que a Companhia pode realmente recuperar.
A descrição de recursos e reservas minerais em documentos de divulgação da Companhia podem não ser
inteiramente precisas, dado que os valores dos recursos e reservas minerais contidos em referidos documentos
são apenas estimativas. Para maiores detalhes de como são elaboradas as estimativas de recursos e reservas
minerais da Companhia vide seção 7.1 deste Formulário de Referência.
Não é possível garantir que os volumes e teores de recursos e reservas minerais previstos sejam alcançados, que
o nível indicado de recuperação será alcançado, ou que os recursos e reservas minerais possam ser extraídos ou
processados de maneira lucrativa. As reservas reais, se existentes, podem não estar em conformidade com as
expectativas geológicas, metalúrgicas ou outras, e o volume e o teor de minério recuperado podem estar abaixo
dos níveis estimados.
Fatores operacionais de curto prazo relacionados aos recursos e reservas minerais, como a necessidade de
desenvolvimento ordenado dos corpos de minério ou o processamento de minério com teores ou recuperação
divergentes das estimadas, podem fazer com que a operação de mineração não seja rentável em qualquer período
contábil específico. Além disso, não há garantias de que as recuperações de metais em testes laboratoriais de
pequena escala serão replicadas em testes de larga escala no local ou durante a produção.
Preços de mercado mais baixos, aumento dos custos de produção, presença de elementos prejudiciais, baixos
teores, taxas de recuperação reduzidas e outros fatores podem resultar na revisão das estimativas de recursos e
reservas de tempos em tempos ou podem tornar os recursos e reservas da Companhia pouco econômicos para
explorar. Os dados de recursos e reservas não são necessariamente precisos e, portanto, não são indicativos de
resultados futuros das operações.
Se os recursos e reservas minerais reais da Companhia forem inferiores às estimativas atuais ou se a Companhia
deixar de desenvolver sua base de recursos através da realização do potencial mineralizado identificado, seus
resultados operacionais ou condição financeira poderão ser adversamente afetados de forma relevante.
Os direitos minerários da Companhia podem ser contestados.
Embora a Companhia tenha obtido opiniões acerca dos principais direitos minerários que possui, não há garantia
de que referidos direitos minerários não serão contestados ou impugnados.
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Os direitos minerários da Companhia podem estar sujeitos a acordos ou transferências anteriores não registrados
e, assim, a titularidade do ativo pode ser afetada por irregularidades não detectadas. Direitos minerários podem
ser contestados e, em caso de êxito de tal contestação, a Companhia poderá ser impedida de operar o ativo e o
desenvolvimento e/ou operações da Companhia podem ser afetados adversamente.
A Companhia pode estar sujeita a atrasos ou dificuldades para explorar uma parte de seus direitos
minerários em Honduras.
Atualmente, dentro da área da concessão minerária da Companhia no Complexo San Andrés, Honduras, há um
antigo cemitério e seu perímetro não pode ser explorado. A implementação do acordo firmado entre a
Companhia, a comunidade e o governo local, a fim de transladar o antigo cemitério para um local mais seguro
e possibilitar a exploração da área pela Companhia pode sofrer atrasos e o descumprimento das condições
estabelecidas no acordo, ou eventuais demandas para suspensão e/ou anulação do acordo, podem impactar os
planos da Companhia de utilizar a área do cemitério no médio prazo e, consequentemente, impactar
negativamente os resultados operacionais da Companhia. Para mais informações, vide Seção 7.9 do Formulário
de Referência.
A Companhia pode não obter financiamento adequado para suas atividades.
A fim de financiar os custos associados à exploração, desenvolvimento, mineração e processamento de ouro e
cobre nas propriedades exploradas pela Companhia, e para cumprir as obrigações futuras esperadas, a
Companhia poderá, de tempos em tempos, recorrer a financiamentos adicionais. Os preços do ouro e cobre,
custos referentes a questões ambientais, tais como recuperação de áreas degradadas e medidas de remediação,
os tributos, os custos de transporte e outros custos operacionais, as despesas de capital e os resultados geológicos
também são fatores que podem ter um impacto no montante de financiamento adicional que pode ser necessário.
Para atender a esses requisitos de financiamento, a Companhia pode ser obrigada a obter financiamento
adicional por meio da emissão de ações ou outros valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações ou
de endividamento.
O financiamento por meio de endividamento, se disponível, pode envolver certas restrições às atividades
operacionais ou incluir a obrigação de atendimento a índices (covenants) financeiros, como requisitos de
cobertura de ouro e cobre e níveis mínimos de liquidez, ou restringir a capacidade da Companhia de obter
financiamentos adicionais.
Não há garantia de que tais financiamentos patrimoniais ou de endividamento estarão disponíveis para a
Companhia ou que esses financiamentos sejam obtidos em termos favoráveis à Companhia, o que pode afetar
adversamente os negócios e a posição financeira da Companhia e resultar em adiamento ou adiamento
indefinido da exploração, desenvolvimento ou produção de uma ou de todas as propriedades exploradas pela
Companhia, ou até perda de direitos de exploração. Além disso, a persistência do cenário negativo no mercado
financeiro internacional causado pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19), pode afetar adversamente a
capacidade da Companhia de garantir financiamento a taxas atrativas.
O financiamento das atividades da Companhia mediante emissão de novas ações ou outros valores
mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações pela Companhia, bem como a aprovação de plano de
outorga de ações, pode levar à diluição dos acionistas da Companhia.
O financiamento por meio da emissão de ações ou outros valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em
ações de emissão da Companhia, pode diluir a participação dos atuais acionistas no capital social da Companhia,
uma vez que não há direito de preferência dos acionistas da Companhia na emissão de ações ou valores
mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão da Companhia.
Da mesma forma, os acionistas da Companhia não terão direito de preferência no caso de exercício de opções
para compra das ações de emissão da Companhia ao amparo de planos de opção de compra de ações, o que
também acarreta na diluição da participação acionária. Periodicamente, durante a vigência dos planos, o
Conselho de Administração da Companhia, nos termos dos respectivos planos, determinará os beneficiários em
favor dos quais serão outorgadas opções de compra de ações, o número de ações que poderão ser adquiridas
com o exercício de cada opção, o preço de exercício de cada opção e as condições de seu pagamento, os prazos
e condições de exercício de cada opção e quaisquer outras condições relativas a tais opções. Desta forma, a
Companhia não tem como garantir que a participação acionária dos seus atuais acionistas não seja diluída.
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Para mais informações acerca dos planos de opção de compra de ações, ver a seção 13 deste Formulário de
Referência.
A Companhia é uma sociedade holding que depende dos resultados de suas investidas e está sujeita ao
cumprimento de obrigações específicas em determinados contratos financeiros e a restrições contratuais e
decorrentes de lei nas jurisdições onde a Companhia e suas investidas são constituídas quanto à capacidade
de pagar dividendos, contrair dívidas adicionais, e, ainda, determinados ativos e receitas da Companhia estão
onerados.
A Companhia é parte em contratos financeiros e em notas promissórias que exigem a manutenção de
determinados índices financeiros ou o cumprimento de determinadas obrigações e impõem restrições para que
a Companhia e suas investidas contraiam dívidas adicionais e distribuam dividendos. Além disso, parte das
receitas estão oneradas em garantia das obrigações decorrentes de contrato financeiro de subsidiária garantido
pela Companhia.
O inadimplemento de nossos contratos financeiros poderá resultar na declaração do vencimento antecipado do
saldo devedor das respectivas dívidas e/ou resultar no vencimento antecipado de outros contratos financeiros.
Em maio de 2015, a Aranzazu Holding S.A. de C.V. protocolou um pedido de recuperação judicial no México,
o qual foi aceito pela Corte Federal do México no mesmo mês. Foram acordadas, nos termos dessa recuperação
judicial, as condições para o pagamento dos credores da Aranzazu Holding S.A. de C.V. A não quitação de
dívidas poderá resultar na excussão das garantias para seu pagamento, podendo ter um efeito adverso relevante
para a Companhia, inclusive um cenário de pedido de recuperação judicial/pedido de falência da Companhia.
Além disso, a Companhia é uma sociedade de participação (holding) e depende dos resultados de suas
investidas. Os resultados da Companhia e a sua capacidade de distribuir dividendos aos seus acionistas
dependem das operações, do fluxo de caixa e dos lucros de suas investidas, sendo que essas sociedades podem
estar sujeitas a obrigações decorrentes de contratos de financiamento ou empréstimos que possam vir a limitar
a transferência de dividendos ou outros recursos para a Companhia. Dessa forma, não é possível assegurar que
os eventuais lucros das investidas estarão disponíveis para distribuição, o que poderá causar um efeito adverso
relevante ao resultado financeiro da Companhia, prejudicando a distribuição de dividendos aos seus acionistas.
Adicionalmente, a Companhia opera em Honduras, Brasil e México, e tem projetos no Brasil e na Colômbia e
nos Estados Unidos. Os governos de tais jurisdições podem impor restrições sobre (i) conversões de moedas
locais em moeda estrangeira; (ii) remessas a investidores estrangeiros de resultados de seus investimentos; e
(iii) distribuição de dividendos e outras distribuições a acionistas nessas jurisdições. Qualquer imposição dessas
restrições poderia prejudicar ou impedir o recebimento de dividendos e outras distribuições de investidas da
Companhia, o que poderia, em contrapartida, afetar a capacidade da Companhia de distribuir quaisquer
dividendos a seus acionistas. Ademais, a imposição ou o aumento nos tributos sobre quaisquer dividendos ou
outras distribuições nessas jurisdições poderiam negativamente afetar o retorno de investimento em BDRs da
Companhia. Para informações sobre os contratos financeiros, ver item 10.1 deste Formulário de Referência.
A Companhia está sujeita a perdas não cobertas pelos seguros contratados e a dificuldades para contratação
de apólices, o que poderá gerar efeitos adversos sobre seus negócios.
Os negócios da Companhia estão sujeitos a diversos riscos em geral, incluindo condições ambientais e sociais
adversas, acidentes industriais, disputas trabalhistas, condições geológicas incomuns ou inesperadas, falhas no
solo ou em encostas, desmoronamentos, falhas nos equipamentos, mudanças no ambiente regulatório e
fenômenos naturais, como condições climáticas adversas, inundações e terremotos. Tais ocorrências podem
resultar em danos às minas ou instalações operacionais, danos físicos ou morte, danos ambientais às
propriedades da Companhia ou às de terceiros, atrasos na mineração, perdas monetárias e possível
responsabilidade civil.
A Companhia não pode garantir que suas apólices de seguro serão adequadas e/ou suficientes em todas as
circunstâncias ou contra todos os riscos a que está sujeita. Certos riscos não são garantidos pelas seguradoras
que atuam no mercado (tais como riscos decorrentes de pandemias, inclusive do novo coronavírus (COVID19), de guerra, terrorismo, caso fortuito e de força maior, interrupção de certas atividades e falhas humanas).
Além disso, desastres naturais, condições meteorológicas adversas e outros eventos podem causar danos de
diversas naturezas, incluindo, danos ao meio ambiente e interrupção das atividades, dentre outros. A ocorrência
de eventos que não estejam cobertos por seguro ou que excedam os limites assegurados poderá acarretar custos
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adicionais relacionados a danos a terceiros, bem como perdas não previstas, impactando de forma negativa os
resultados da Companhia.
Adicionalmente, a Companhia não pode garantir se conseguirá renovar ou contratar apólices de seguro a preços
comerciais razoáveis ou em termos aceitáveis, ou contratadas com as mesmas companhias seguradoras ou com
companhias seguradoras similares (incluindo seguro contra alguns riscos como responsabilidades por danos
ambientais, danos resultantes de rompimento de barragens, derramamento ou vazamento de substâncias
perigosas e interrupção de certas atividades comerciais). Todas as situações descritas acima poderão ter um
efeito adverso para a Companhia, suas atividades e resultados operacionais.
Decisões judiciais, arbitrais e/ou administrativas desfavoráveis podem afetar adversamente a Companhia.
A Companhia, suas investidas, seus administradores e/ou colaboradores são e/ou poderão vir a ser parte em
processos judiciais, arbitrais e administrativos de diversas naturezas, incluindo, nas esferas cível, ambiental,
tributária, trabalhista, criminal, regulatória e de direito administrativo, cujos resultados a Companhia não pode
garantir que lhe serão favoráveis. As perdas decorrentes de tais processos podem não estar provisionadas ou
estar provisionadas de maneira insuficiente.
Decisões contrárias aos interesses da Companhia que envolvam valores substanciais, em especial nos casos em
que não foram constituídas provisões para risco ou nos casos em que os valores provisionados sejam inferiores
aos valores devidos ao final, que impeçam a condução dos negócios conforme planejado, interrompam as
atividades ou afetem a imagem da Companhia podem causar efeito adverso para os resultados e negócios da
Companhia. Adicionalmente, autoridades governamentais podem ter entendimentos ou interpretações diversos
daqueles que a Companhia adota na condução de seus negócios e podem sujeitar a Companhia a penalidades
que a obriguem a despender valores significativos ou levem à perda de outorgas concedidas.
Além disto, a Companhia não pode assegurar que qualquer pessoa, direta ou indiretamente ligada à Companhia,
sejam acionistas, empregados, diretores, conselheiros, fornecedores, prestadores de serviços, subcontratados ou
outros colaboradores não sejam envolvidos em processos judiciais, administrativos ou arbitrais, procedimentos
de investigação ou inquéritos policiais, bem como que não haja eventuais repercussões na mídia desses
processos ou outros impactos, que possam afetar adversamente a Companhia, inclusive sua imagem e reputação perante
seus clientes, fornecedores e investidores.
Para informações sobre os processos relevantes da Companhia, ver itens 4.3 a 4.7 deste Formulário de
Referência.
Paralisações, litígios trabalhistas e relações com sindicatos podem afetar as operações e os projetos da
Companhia.
Um número considerável de funcionários da Companhia é representado por sindicatos e protegido por acordos
coletivos de trabalho ou negociações coletivas, sujeitos a negociação periódica. Greves e outras paralisações
trabalhistas em quaisquer de suas operações são capazes de afetar de maneira negativa a operação dessas
instalações, o prazo de conclusão e o custo dos principais projetos da Companhia.
Além disso, a Companhia pode ser afetada negativamente por paralisações trabalhistas envolvendo terceiros
que lhe forneçam bens ou serviços. Um número significativo de colaboradores da Companhia e alguns
colaboradores de prestadoras de serviços à Companhia são representados por sindicatos trabalhistas e
resguardados por dissídios coletivos ou outros acordos trabalhistas, que estão sujeitos a renegociações
periódicas. Greves e outras interrupções de funcionários em quaisquer das instalações da Companhia ou
envolvendo terceiros que fornecem bens ou serviços à Companhia podem afetar de forma adversa e relevante
as operações da Companhia, bem como o prazo para a conclusão e o custo de seus projetos.
Para mais informações sobre as relações trabalhistas, veja o item 14 deste Formulário de Referência.
A perda de membros da administração da Companhia, o enfraquecimento da cultura corporativa e/ou a
incapacidade de atrair e reter pessoal qualificado poderá ocasionar um efeito adverso relevante nos negócios
da Companhia.
A capacidade da Companhia de manter uma posição competitiva depende significativamente dos serviços
prestados pela sua administração, da cultura corporativa que ela promove e do clima organizacional.
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Colaboradores-chave podem deixar a Companhia por uma série de razões e o impacto dessas perdas é difícil de
prever. A perda de membros de administração da Companhia, os quais talvez não sejam substituídos por pessoas
com a mesma experiência e qualificação, e ausência de processos estruturados e formalizados de sucessão,
podem prejudicar a implementação dos planos estratégicos da Companhia, atrapalhar suas operações, debilitar
a sustentabilidade de sua cultura e adversamente afetar a Companhia.
Além disso, o sucesso da Companhia também depende da capacidade de identificar, atrair, contratar, treinar,
reter, motivar e gerenciar outros colaboradores com conhecimentos e habilidades específicas. A concorrência
por esses colaboradores é intensa e, se a Companhia não tiver sucesso em atrair, contratar, treinar, reter, motivar
e gerenciar colaboradores suficientemente qualificados, os negócios, situação financeira, resultados
operacionais e a posição de competitividade da Companhia podem ser adversamente afetados. Condições de
mercado também podem afetar a estratégia de retenção de administradores e colaboradores, dado que parcela
da remuneração de longo prazo destes está atrelada ao desempenho da Companhia.
A perda de membros da administração, o enfraquecimento da cultura corporativa da Companhia e/ou a
incapacidade de atrair e reter pessoal qualificado poderá ocasionar um efeito adverso relevante para a
Companhia.
Para mais informações sobre a estrutura administrativa da Companhia e sobre seus administradores, ver
seção 12 deste Formulário de Referência. Para mais informações acerca dos planos de opção de compra de
ações, ver a seções 13 e 14 deste Formulário de Referência.
Os interesses dos administradores e colaboradores da Companhia podem ficar excessivamente vinculados à
cotação das ações e BDRs da Companhia, uma vez que podem lhes ser outorgadas opções de compra ou de
subscrição de ações de emissão da Companhia.
O fato de alguns administradores e colaboradores poderem receber opções de compra e se beneficiarem da
valorização das ações ordinárias de emissão da Companhia a um preço de exercício inferior ao preço de mercado
das ações e BDRs da Companhia pode levar tais pessoas a ficarem com seus interesses excessivamente
vinculados à cotação das ações e BDRs da Companhia. Ademais, caso não ocorra valorização da cotação das
ações e BDRs da Companhia, os planos de incentivo de longo prazo poderão ser menos atrativos para alguns
administradores e colaboradores, que poderão ter menos incentivo a permanecerem vinculados à Companhia.
Para mais informações acerca dos planos de opções de compra de ações, ver a seção 13 deste Formulário de
Referência.
A Companhia e as investidas da Companhia atuam em um segmento que envolve riscos para seus
empregados e para os empregados de terceiros, inclusive risco de vida.
Nos termos da legislação vigente, a Companhia é obrigada a oferecer equipamentos de proteção individual aos
empregados diretos e terceirizados alocados nas suas instalações e a fiscalizar a utilização dos equipamentos de
proteção individual pelos empregados, sob pena de ser responsabilizada por eventuais acidentes de trabalho.
Dessa forma, caso haja falhas no fornecimento de equipamentos de proteção individual ou na fiscalização da
utilização desses equipamentos por todos os empregados ou, ainda, caso as empresas terceirizadas não tenham
o mesmo nível de preocupação que a Companhia tem com a segurança dos seus empregados e colaboradores, a
Companhia pode ser considerada responsável pela ocorrência de acidentes de trabalho nas suas instalações, o
que, além de diminuir a força de trabalho disponível, pode sujeitar a Companhia ao pagamento de pensões e
altas multas e indenizações aos colaboradores afetados e suas famílias.
Mudanças introduzidas na regulamentação acerca de procedimentos de segurança no trabalho podem impor
obrigações adicionais e representar um aumento dos custos decorrentes de investimentos em equipamentos e
práticas de segurança do trabalho.
A Companhia não tem como garantir que mudanças introduzidas na legislação aplicável não serão relevantes.
Por exemplo, alterações que imponham a redução da jornada de trabalho por motivos de segurança de trabalho
podem acarretar uma redução na produtividade dos seus colaboradores diretos e terceirizados e podem obrigar
a Companhia a contratar mais colaboradores e a adotar regras exigindo componentes adicionais de segurança,
o que pode aumentar os custos com mão de obra e equipamentos, afetando negativamente os custos operacionais
e os resultados financeiros da Companhia.
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Decisões desfavoráveis em ações relacionadas a terceirização de serviços podem afetar negativamente a
Companhia.
A Companhia possui um número significativo de colaboradores terceirizados. De acordo com a legislação
trabalhista brasileira, as investidas da Companhia com atividades no Brasil e/ou a Companhia podem ser
consideradas como responsáveis subsidiárias ou solidárias pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias
referentes aos colaboradores terceirizados, pelo período da prestação de serviços do colaborador terceirizado
para as investidas da Companhia com atividades no Brasil.
Adicionalmente, caso seja verificada a existência de elementos da relação de emprego, sobretudo de
pessoalidade e subordinação, entre os colaboradores terceirizados e as respectivas investidas da Companhia
com atividades no Brasil, a justiça do trabalho pode declarar referidas sociedades como empregadoras diretas
dos colaboradores terceirizados e reconhecer a responsabilidade solidária entre as investidas da Companhia e a
empresa prestadora de serviços pelo pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias referentes ao
período no qual o colaborador prestou serviços às investidas da Companhia.
A ocorrência de eventuais contingências relacionadas aos colaboradores terceirizados é de difícil previsão e
quantificação, e se vierem a ocorrer, poderão afetar adversamente a situação financeira e os resultados da
Companhia. Além disso, a edição de regras mais rígidas relativas à terceirização ou que imponham mais
responsabilidades ao beneficiário dos serviços poderá acarretar um aumento nos custos com mão de obra,
impactando negativamente a situação financeira da Companhia.
A Companhia está sujeita a riscos inerentes a aquisições.
Como parte de sua estratégia de crescimento, a Companhia busca ativamente a aquisição de ativos de
exploração, desenvolvimento e produção. De tempos em tempos, a Companhia também pode adquirir valores
mobiliários ou outras formas de participação em empresas com relação às quais pode realizar aquisições ou
outras operações. As operações de aquisição envolvem riscos inerentes, incluindo, dentre outros:
(i)

avaliação precisa do valor, pontos fortes, pontos fracos, contingências e outros passivos e potencial
lucratividade das sociedades a serem adquiridas;

(ii)

capacidade de obter sinergias operacionais e financeiras identificadas e previstas;

(iii)

custos imprevistos;

(iv)

desvio da atenção da gerência dos negócios existentes;

(v)

perda potencial de funcionários-chave da Companhia ou funcionários-chave de qualquer negócio
adquirido;

(vi)

incertezas quanto a estimativas de recursos e reservas minerais das companhias a serem
adquiridas;

(vii)

mudanças imprevistas nos negócios, na indústria ou nas condições econômicas gerais que afetam
as premissas subjacentes à aquisição;

(viii)

responsabilização por passivo contingente das adquiridas; e

(ix)

declínio no valor de propriedades, empresas ou valores mobiliários adquiridos.

Além disso, para realizar aquisições podemos ser obrigados a usar caixa disponível, incorrer em dívidas, emitir
ações adicionais ou outros valores mobiliários ou uma combinação de qualquer uma ou mais das alternativas
acima. Isso pode afetar nossa flexibilidade e capacidade futuras de obter capital, explorar, desenvolver e operar
nossas propriedades, além de diluir os acionistas existentes e diminuir o preço de negociação de nossas ações
ou BDRs. Não há garantia de que, ao avaliar uma possível aquisição, identificaremos e gerenciaremos
corretamente os riscos e custos inerentes aos negócios a serem adquiridos. Os acionistas ou titulares de BDRs
da Companhia podem não conseguir avaliar os méritos ou riscos de qualquer aquisição futura realizada pela
Companhia.
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Qualquer um ou mais desses fatores podem fazer com que a Companhia não realize os benefícios previstos de
uma aquisição de ativos ou sociedades e pode ter um efeito adverso relevante na condição financeira da
Companhia.
Estamos sujeitos a leis e regulamentos anticorrupção, antissuborno, anti-lavagem de dinheiro e antitruste.
Os processos de governança da Companhia podem falhar em detectar comportamentos contrários à
legislação e regulamentação aplicáveis e aos seus padrões de ética e conduta, podendo ocasionar impactos
relevantes e adversos em seus negócios, situação financeira, resultados operacionais, imagem e cotação de
mercado de seus BDRs.
O setor de mineração está sujeito a riscos inerentes a suborno e corrupção devido a necessidade de fiscalização
dos volumes de produção e frequente interação com agentes públicos em todas as etapas do desenvolvimento e
operação do projeto. Estamos sujeitos a leis e regulamentos anticorrupção, antissuborno, anti-lavagem de
dinheiro, antitruste e outras leis similares em cada jurisdição em que operamos. Os processos de governança da
Companhia podem não ser capazes de detectar condutas que violem o código de conduta da Companhia e
violações à legislação anticorrupção, antissuborno, anti-lavagem de dinheiro, antitruste aplicável em cada país
onde opera ou outras violações relacionadas, bem como ocorrências de comportamentos fraudulentos e
desonestos por parte de seus administradores, funcionários, pessoas físicas e jurídicas contratadas e outros
agentes que possam representar a Companhia. O descumprimento das leis aplicáveis e outras normas pode
sujeitar a Companhia a investigações pelas autoridades, litígios, multas, perda de licenças de operação e danos
à reputação, podendo afetar material e adversamente a condição financeira e resultados operacionais da
Companhia, ou a cotação de mercado de seus BDRs.
Os controles internos da Companhia ainda estão em amadurecimento e podem ser insuficientes para detectar
eventuais violações passadas ou evitar eventuais violações de leis de combate à corrupção, fraudes e práticas
irregulares por parte dos administradores, empregados e terceiros que agem em nome ou benefício da
Companhia.
Os controles internos da Companhia (incluindo normas, políticas e procedimentos) foram implementados
recentemente ou ainda estão em fase implementação (como auditoria interna, gestão de riscos, departamento de
compliance e canal de denúncias). A Companhia pode estar sujeita, por exemplo, a falhas na definição e
formalização de papéis e responsabilidades de seus colaboradores, falhas nas diretrizes de comunicação (interna
e externa), falhas na governança corporativa e falhas na detecção de eventuais violações passadas às leis e
regulamentos aplicáveis e que ainda não foram identificadas.
O departamento de compliance, após a conclusão de sua implementação, pode falhar no acompanhamento da
eficácia dos controles internos e/ou no assessoramento à administração da Companhia em questões envolvendo
violações às leis, combate a corrupção, fraudes e práticas irregulares, não sendo possível assegurar que todos
os membros da administração, funcionários e terceiros que agem em nome ou benefício da Companhia atuem
sempre em estrito cumprimento às políticas internas e às leis e regulamentos aplicáveis.
Todos esses fatores podem resultar em um efeito adverso relevante sobre a reputação, operações, condição
financeira e resultados operacionais da Companhia e/ou a cotação de mercado de seus BDRs.
A Companhia poderá falhar na manutenção de controles internos efetivos, o que poderá impedi-la de
reportar de forma oportuna e adequada seus resultados financeiros.
Os controles internos da Companhia sobre relatórios financeiros podem não prevenir ou detectar erros de forma
oportuna devido a limitações referentes ao processo, incluindo erro humano, não observância ou substituição
de controles, ou fraude. Se a Companhia falhar em manter controles internos adequados, incluindo a falha na
implementação de melhorias nesses controles ou na implementação de novos controles, acarretará falha no
cumprimento de suas obrigações de reporte financeiro.
Se os controles internos vigentes e a serem implementados não operarem de forma eficiente, ou se a Companhia
não for bem-sucedida na implementação ou manutenção desses controles, as demonstrações financeiras da
Companhia podem ser divulgadas fora do prazo ou com imprecisões, podendo, inclusive, impactar
negativamente os resultados da Companhia. Para informações detalhadas sobre os controles internos da
Companhia, vide item 5 deste Formulário de Referência.
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Os ativos da Companhia podem estar sujeitos a perda de valor recuperável (impairment) e ajustes de valor
de inventário.
Os ativos relacionados às atividades de mineração são os mais relevantes da Companhia e representam gastos
de capital relacionados à aquisição de direitos minerais, desenvolvimento das propriedades de mineração e
instalações e equipamentos relacionados. Os investimentos associados às propriedades de mineração incluem
os direitos sobre propriedades em produção, em desenvolvimento e em estágio de prospecção, que são
contabilizados pelo seu valor de custo. Nos casos de combinações de negócios é atribuído o valor justo aos
ativos adquiridos na alocação do preço de compra. Os valores dessas propriedades de mineração são justificados
principalmente pela natureza e quantidade de minérios que se acredita estarem contidos nas propriedades a que
se relacionam.
A Companhia revisa e avalia seus direitos minerais, para realizar testes de perda de valor recuperável
(impairment) ao menos anualmente ou quando eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que os
valores contábeis relacionados podem não ser recuperáveis, o que pode representar mais um risco. Os fluxos de
caixa futuros são estimados com base na produção futura esperada, preços de ouro e cobre, custos operacionais
e custos de capital. Existem inúmeras incertezas inerentes à estimativa de reservas e recursos minerais e essas
diferenças entre as premissas da administração e as condições obtidas ao longo do estágio operacional podem
ter um efeito relevante no futuro na posição financeira e nos resultados operacionais da Companhia.
Além disso, a depender das condições macroeconômicas globais, pode haver um risco em torno das avaliações
de estoque. As premissas utilizadas na avaliação dos estoques de materiais em processo pela Companhia
incluem estimativas de ouro contidas no minério empilhado que é esperado de ser recuperado das pilhas de
lixiviação, premissas da quantidade de cobre e ouro que serão obtidos para o concentrado, entre outras, e
premissas dos preços de ouro e do cobre que se esperam obter quando forem negociados. Se essas estimativas
ou premissas forem imprecisas, a Companhia poderá ser obrigada a realizar ajustes por redução (write-down)
do valor registrado de seus estoques em processo, o que reduziria os resultados e a posição financeira da
Companhia.
A ocorrência de incidentes cibernéticos ou a deficiência na segurança cibernética da Companhia, bem como
eventuais interrupções e/ou falhas nos sistemas de tecnologia da informação corporativos, operacionais ou
de gestão, podem impactar negativamente seus negócios, causando uma interrupção em suas operações,
prejuízo ou comprometimento nas informações confidenciais, e/ou danificar as relações negociais, todos
impactando negativamente os resultados financeiros e a reputação da Companhia.
Um incidente cibernético é um ataque intencional ou não que permita acesso não autorizado a sistemas e
possibilite rompimento de operações, adulteração de dados ou furto de informações confidenciais. Com o
aumento da dependência na tecnologia, também aumentam os riscos a que estão expostos os sistemas da
Companhia, tanto internos quando externos. Um incidente cibernético é considerado um evento adverso que
ameaça a confidencialidade, integridade e disponibilidade das fontes de informações, podendo resultar em furto
de ativos, na interrupção operacional, em danos em relações com o mercado e na exposição de dados privados
da Companhia, de seus fornecedores e de seus clientes. A Companhia não pode garantir que seus sistemas de
segurança serão efetivos na proteção a eventual ataque cibernético.
Além disso, interrupções ou falhas nos sistemas de tecnologia da informação da Companhia, como, por
exemplo, na apuração e contabilização de receitas, mau funcionamento ou atos mal intencionados, podem
ocasionar impactos no funcionamento corporativo, comercial e operacional da Companhia, o que pode afetar
seus negócios e resultados operacionais de forma negativa, além de afetar adversamente sua imagem e
confiabilidade junto ao mercado.
Caso a Companhia (i) não seja capaz de proteger de maneira eficiente os seus sistemas e plataformas contra
ataques cibernéticos; (ii) não monitore o ambiente para prevenção ao vazamento de dados; e/ou (iii) não esteja
aderente às melhores práticas de mercado; estará sujeita a efeitos adversos sobre os negócios, a reputação e os
resultados de suas operações.
Adicionalmente, referidas interrupções ou falhas podem não estar cobertas pelas apólices de seguros contratados
pela Companhia. Perdas não cobertas pelos seguros contratados podem resultar em prejuízos o que poderá
impactar negativamente a sua situação financeira e os resultados operacionais da Companhia.
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A Companhia não tem uma diretoria estatutária, sendo do Conselho de Administração a responsabilidade
primária por sua administração.
A Companhia e seus administradores não estão sujeitos à Lei das Sociedades por Ações, estando sujeitos à
legislação das Ilhas Virgens Britânicas e determinadas leis e regulamentos do Canadá. Neste sentido, a
legislação societária das Ilhas Virgens Britânicas e o Estatuto Social da Companhia, diferentemente da Lei das
Sociedades por Ações, atualmente não obrigam a Companhia a eleger e manter uma diretoria
Os membros do Conselho de Administração da Companhia podem (de tempos em tempos) delegar alguns de
seus poderes para comitês compostos por conselheiros e / ou para diretores executivos e representantes
nomeados da Companhia, a fim de auxiliar as funções de gerenciamento da Companhia e cumprir as leis e
regulamentos aplicáveis.
Os deveres e responsabilidades dos diretores executivos da Companhia podem diferir dos deveres e
responsabilidades de diretores estatutários de uma companhia aberta brasileira. Ainda, na medida em que a
responsabilidade relacionada ao atendimento das regras editadas pela CVM aplicáveis a emissores estrangeiros,
como a Instrução CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 200 e a Instrução CVM n.º 480, de 7 de dezembro de 2009,
conforme alteradas, recai, em grande parte, sobre o representante legal da Companhia e sobre administradores
estatutários, o poder de fiscalização e sanção da CVM em relação à conduta dos diretores executivos não
estatutários da Companhia é limitado, em comparação com diretores estatutários de Companhias abertas
brasileiras.
Para maiores informações sobre a administração e governança da Companhia, vide seção 12 deste Formulário
de Referência.
Certas disposições estatutárias do Estatuto Social da Companhia podem gerar conflitos entre os interesses
da Companhia e os dos membros do Conselho de Administração.
Nos termos da legislação societária das Ilhas Virgens Britânicas e do Estatuto Social da Companhia, os negócios
da Companhia são conduzidos, orientados e supervisionados pelos membros do Conselho de Administração da
Companhia. Os conselheiros possuem todos os poderes necessários para a gestão, orientação e supervisão dos
negócios da Companhia que não sejam de competência dos acionistas, nos termos da legislação societária das
Ilhas Virgens Britânicas e do Estatuto Social da Companhia.
Sem prejuízo à legislação societária das Ilhas Virgens Britânicas e à regulação de valores mobiliários do Canadá
aplicáveis à Companhia e aos membros do Conselho de Administração da Companhia, certas disposições do
Estatuto Social da Companhia podem ter o potencial para gerar conflitos entre os interesses da Companhia e os
dos membros do Conselho de Administração, incluindo com relação (i) aos conselheiros aprovarem sua própria
remuneração e a de outros administradores (diferentemente do que ocorre nas companhias brasileiras, nas quais
a remuneração global ou individual dos administradores é fixada por acionistas em assembleia geral); e (ii) à
celebração de contratos de indenidade e às indenizações de despesas legais incorridas por administradores da
Companhia, uma vez que, na maioria dos casos, caberá aos próprios membros do Conselho de Administração
determinar se a indenização será aplicável. Para maiores informações acerca de acordos de indenidade, vide
Seção 13.2 deste Formulário de Referência.
Deste modo, a regulamentação aplicável e os controles internos da Companhia podem não ser suficientes para
identificar e eliminar referidos conflitos de interesse.
b. Riscos relacionados ao controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle do emissor
O acionista controlador da Companhia possui influência significativa sobre a Companhia e os interesses do
acionista controlador da Companhia podem ser conflitantes com os interesses dos demais acionistas da
Companhia.
O acionista controlador da Companhia possui influência significativa sobre a Companhia, tendo poderes para,
dentre outros temas, eleger a maioria dos membros do Conselho de Administração e deliberar a respeito de
matérias que exijam aprovação de acionistas, nos termos e limites do Estatuto Social e legislação aplicável. Os
interesses e opiniões do acionista controlador podem diferir em relação aos interesses e opiniões dos acionistas
minoritários da Companhia.

PÁGINA: 35 de 394

Formulário de Referência - 2020 - AURA MINERALS INC.

Versão : 8

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

Não há garantias de que as disposições do "Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security
Holders in Special Transactions", regra a que Companhia está sujeita em razão de exigência da Bolsa de Valores
de Toronto (TSX) e que estabelece regras de divulgação de transações com partes relacionadas (incluindo
membros do Conselho de Administração, diretores e titulares de 10% ou mais dos valores mobiliários com
direito a voto em circulação de emissão da Companhia) e determina formas de avaliação ou aprovação pela
maioria dos acionistas que não sejam partes relacionadas conflitadas em alguns casos reduzirão ou eliminarão
eventuais divergências entre os interesses e opiniões do acionista controlador e aqueles dos acionistas
minoritários da Companhia. Caso situações de conflito de interesses se configurem, poderá haver impacto
adverso nas atividades, situação financeira e resultados da Companhia, bem como a seus investidores. Para mais
informações acerca das regras aplicáveis e sobre transações com partes relacionadas da Companhia, veja Seção
16 deste Formulário de Referência.
c. Riscos relacionados aos acionistas do emissor
A Companhia entende que não há riscos relacionados a seus acionistas, além dos mencionados no item acima.
d. Riscos relacionados às controladas e coligadas do emissor
Os riscos relacionados à Companhia são os mesmos relacionados às controladas e coligadas.
e. Riscos relacionados aos fornecedores do emissor
Os negócios da Companhia dependem de um fornecimento estável e adequado de matérias-primas e serviços.
Os negócios da Companhia podem ser afetados de maneira negativa pela falha de seus fornecedores,
empresas contratadas e parceiros.
A continuidade das atividades da Companhia depende (i) do fornecimento de matérias-primas, consistindo
principalmente de combustíveis, energia elétrica, água, peças e equipamentos e produtos químicos; e (ii) de
serviços prestados por terceiros, principalmente empreiteiros, consistindo principalmente de extração, refino e
transporte de minérios, bem como engenharia.
A eventual perda de fornecedores ou prestadores de serviços, a interrupção significativa na cadeia de
fornecimento de matérias-primas ou a ausência de controle de procedência dos insumos, inclusive em
decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), pode ter um efeito adverso significativo
nas atividades da Companhia e resultar em impactos relevantes nos seus resultados.
Ainda, os fornecedores, empresas contratadas, empreiteiros, parceiros de joint ventures e outras contrapartes da
Companhia podem deixar de cumprir os contratos e as obrigações existentes, podendo causar um impacto
desfavorável nas operações e resultados financeiros da Companhia.
A Companhia está sujeita a diversos riscos envolvendo seus fornecedores, empreiteiros, empresas contratadas,
parceiros de joint ventures e outras contrapartes, incluindo:
•

Falhas no desempenho do produto fornecido ou serviço prestado.

•

Descumprimento de disposições contratuais.

•

Impossibilidade de negociação de contratos em termos aceitáveis para a Companhia.

•

Dificuldades para substituir empreiteiros.

•

Problemas de empreiteiros em relação à disponibilidade local de mão de obra de qualidade.

•

Aumentos no preço da energia elétrica.

•

Interrupções no fornecimento de energia elétrica ou água.
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•

Dificuldades financeiras, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência e situações
similares.

•

Outras situações que possam levar à interrupção de suas atividades.

O descumprimento dos contratos e obrigações pelos fornecedores, empreiteiros, empresas contratadas, parceiros
de joint ventures e outras contrapartes pode ter um efeito adverso significativo nas atividades da Companhia e
resultar em impactos relevantes nos resultados.
f. Riscos relacionados aos clientes do emissor
A Companhia conta com dois clientes que são responsáveis pela totalidade da receita líquida dos Complexos
de San Andres, EPP e Aranzazu. Se esses clientes apresentarem baixo desempenho, pararem de comprar os
minérios produzidos pela Companhia ou derem preferência a concorrentes, os resultados da Companhia
podem ser materialmente afetados.
Atualmente, todos os lingotes de ouro produzidos no Complexo San Andrés e no Complexo EPP são vendidos
direta ou indiretamente para a Auramet International LLC e todo concentrado de cobre produzido no Complexo
Aranzazu é vendido diretamente para a IXM S.A. Esses clientes representam a totalidade da receita líquida da
Companhia para os Complexos de San Andres, EPP e Aranzazu.
A Companhia recebe pagamento antecipado nas vendas para a Auramet International LLC e recebe pagamento
em média após aproximadamente 15 dias nas vendas para a IXM S.A. Caso qualquer um desses clientes atrase
os pagamentos devidos à Companhia, a situação financeira da Companhia pode ser adversamente afetada.
Ainda, caso qualquer desses clientes reduza o volume de negócios que realiza com a Companhia ou dê
preferência a outros concorrentes, e a Companhia não seja capaz de desenvolver relações comerciais com outros
clientes, os resultados da Companhia serão afetados adversamente.
g. Riscos relacionados aos setores da economia nos quais o emissor atua
É possível que a Companhia não consiga recompor suas reservas, o que pode afetar negativamente suas
perspectivas de mineração.
A Companhia lida com exploração mineral, cuja natureza é incerta, envolve riscos e pode mostrar-se
improdutiva. Os programas de exploração da Companhia, que envolvem despesas significativas, podem não
resultar na expansão ou reposição de reservas exauridas pela produção atual na velocidade requerida. Se a
Companhia não desenvolver novas reservas, e/ou ainda, se houver a impossibilidade de prospecção ou de
realização de estudos de novas áreas para exploração ou houver baixa efetividade do processo de análise de
viabilidade, a Companhia não será capaz de sustentar ou expandir seu atual nível de produção para além da vida
remanescente de suas minas existentes, afetando negativamente suas perspectivas de mineração.
Todos esses fatores podem resultar em um efeito adverso relevante sobre a reputação, operações, condição
financeira e resultados operacionais da Companhia e/ou a cotação de mercado dos BDRs.
A exploração de atividades de mineração possui riscos e, consequentemente, não possui garantia de sucesso.
A exploração e desenvolvimento de depósitos minerais de ouro e cobre envolve riscos significativos. Nem todas
as minas exploradas tornam-se minas produtivas. Alta alocação de capital é necessária para localizar e tornar
viáveis reservas minerais, desenvolver processos metalúrgicos e construir instalações de mineração e
processamento em um local específico. Não é possível garantir que programas de exploração ou
desenvolvimento planejados pela Companhia resultem em uma operação lucrativa. A viabilidade comercial de
um depósito mineral depende de diversos fatores, dentre os quais atributos particulares do depósito, como
tamanho, teor e proximidade da infraestrutura, presença de elementos deletérios, preços de metais altamente
cíclicos, custos de construção e regulações governamentais, incluindo regulações relacionadas a preços,
impostos, royalties, posse da terra, uso da terra, importação e exportação de minerais e proteção ambiental. O
efeito exato desses fatores não pode ser previsto com precisão, mas a combinação desses fatores pode fazer com
que a Companhia não receba um retorno adequado sobre o capital investido, sendo impactada de maneira
adversa.
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A ausência de infraestrutura adequada e falhas, ineficiências e interrupções no transporte e infraestrutura
podem afetar adversamente as operações, a condição financeira e os resultados da Companhia.
As atividades de mineração, processamento, desenvolvimento e exploração minerária dependem de
infraestrutura adequada. Estradas, portos, aeroportos, fontes de energia e abastecimento de água confiáveis são
elementos importantes, que afetam os custos de capital e operacionais. A melhoria na infraestrutura depende de
investimentos relevantes no setor. Não é possível garantir que os governos das localidades onde a Companhia
possui operações ou os setores privados farão tais investimentos.
Fenômenos climáticos incomuns ou pouco frequentes, sabotagem, interferência governamental ou outras
interferências na manutenção ou fornecimento de tal infraestrutura podem afetar adversamente as operações da
Companhia, bem como sua condição financeira e os resultados das operações.
Além disso, falhas, ineficiências e interrupções no ambiente de infraestrutura podem afetar a Companhia
adversamente.
A concorrência no setor de mineração e metais pode afetar material e adversamente as perspectivas da
Companhia de sucesso na exploração mineral.
O setor de mineração é intensamente competitivo em todas as suas fases e a Companhia concorre com muitas
empresas que possuem maiores recursos financeiros e técnicos. A competição na indústria de metais e
mineração intensifica-se com relação (i) a propriedades ricas em minerais cujo desenvolvimento e produção
sejam economicamente viáveis; (ii) ao conhecimento técnico para encontrar, desenvolver e operar essas
propriedades; (iii) ao trabalho para operar as propriedades; e (iv) ao capital com o objetivo de financiar tais
propriedades e pesquisas minerais. Essa concorrência pode resultar na impossibilidade de a Companhia adquirir
propriedades desejadas, recrutar ou reter funcionários qualificados ou adquirir o capital necessário para
financiar pesquisas, suas operações e desenvolver suas propriedades. A concorrência existente ou futura no
setor de mineração pode afetar material e adversamente as perspectivas da Companhia de sucesso na exploração
mineral no futuro.
Desastres naturais e condições climáticas severas podem causar sérios danos às operações e projetos da
Companhia nos países em que opera.
Catástrofes naturais, como vendavais, secas, enchentes, terremotos e tsunamis, podem afetar negativamente as
operações e projetos da Companhia nos países em que opera, dentre outros fatores, pela interrupção do
fornecimento de energia e pela destruição das instalações industriais e infraestrutura. O impacto de mudanças
climáticas sobre os negócios não pode ser previsto, sendo que mudanças nos padrões de precipitação, aumento
nas temperaturas, escassez de água, aumento do nível do mar, aumento na frequência e na intensidade das
tempestades como resultado de mudanças climáticas podem afetar adversamente as operações da Companhia.
A Companhia pode enfrentar um aumento nos custos de extração e exigências de investimentos à medida
que as reservas são exauridas.
As reservas são exauridas gradativamente no curso normal de uma determinada operação de mineração a céu
aberto ou subterrânea. À medida que a mineração avança, as distâncias do britador primário e dos depósitos de
rejeitos podem tornar-se maiores, as cavas podem se tornar mais íngremes, as minas podem mudar da condição
de céu aberto para subterrânea e as operações subterrâneas podem se tornar mais profundas. Além disso, em
alguns tipos de reservas, o teor de mineralização pode reduzir e a dureza do material pode aumentar em maiores
profundidades. Como resultado, ao longo do tempo, a Companhia pode vivenciar um aumento nos custos de
extração por unidade, ou pode necessitar fazer investimentos adicionais, incluindo adaptação ou construção das
plantas de processamento e expansão ou construção de barragens de rejeitos, entre outros.
Todos esses fatores podem resultar em um efeito adverso relevante sobre a condição financeira e resultados
operacionais da Companhia e/ou a cotação de mercado dos BDRs.
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A viabilidade de novos projetos minerais pode mudar ao longo do tempo.
Uma vez que as jazidas minerais são descobertas, pode-se levar vários anos desde as fases iniciais de perfuração
até que a produção seja possível, período em que a viabilidade econômica da produção pode mudar. Alocação
de tempo e capital substanciais podem ser necessários para:
•

Estabelecer reservas minerais por meio da perfuração.

•

Determinar os processos adequados de mineração e metalurgia para otimizar a recuperação do metal
contido no minério.

•

Obter e manter licenças ambientais e de outros tipos.

•

Construir instalações e infraestrutura de mineração e processamento necessários às áreas greenfield
(não exploradas).

•

Obter o minério ou extrair os minerais do minério.

Caso fique provado que um projeto não é economicamente viável, a Companhia poderá sofrer prejuízos
substanciais e ser obrigada a realizar baixas em seus ativos. Além disso, as possíveis mudanças ou complicações
envolvendo processos metalúrgicos e outros processos tecnológicos que surgirem no decorrer de um projeto
podem resultar em atrasos e excesso de custos que, por sua vez, podem fazer com que o projeto não seja
economicamente viável.
Todos esses fatores podem resultar em um efeito adverso relevante sobre a condição financeira e resultados
operacionais da Companhia e/ou a cotação de mercado dos BDRs.
h. Riscos relacionados à regulação dos setores em que o emissor atua
Descumprimentos de leis e regulações ambientais podem afetar adversamente a Companhia.
As leis e regulações ambientais aplicáveis à Companhia estabelecem diversos padrões de conduta e regulam
determinados aspectos da saúde e da qualidade ambiental. Referidas leis e regulações ambientais estabelecem
penalidades e outras responsabilidades por sua violação, inclusive o fechamento de nossas instalações, e
estabelecem, em certas circunstâncias, obrigações para restaurar instalações e locais atualmente utilizados pela
Companhia ou que foram utilizados no passado. Tais regulações obrigam a Companhia à obtenção prévia de
licenças ambientais, alvarás e autorizações para as suas operações e projetos e a realizar avaliações de impacto
ambiental e social, a fim de conseguir a aprovação de seus projetos e a permissão para iniciar a construção e
continuar as operações. Alterações significativas nas operações existentes também estão sujeitas a essas
exigências. As permissões para operar podem ser temporariamente suspensas ou revogadas se houver evidências
de violações das leis e regulações ambientais e de normas de saúde e segurança.
A Companhia pode ser responsabilizada por danos relevantes, custos de remediação ou multas no caso de
determinadas descargas de materiais no meio ambiente, danos ambientais causados por proprietários anteriores
de propriedades utilizadas pela Companhia ou por descumprimento de leis ou regulações ambientais ou licenças.
Existe ainda o risco de que as leis e regulações ambientais imponham exigências adicionais que possam resultar
na necessidade de realizarmos investimentos relevantes, tornando mais oneroso para a Companhia permanecer
em conformidade com essas leis e regulações.
Todos esses fatores podem resultar em um efeito adverso relevante sobre a reputação, condição financeira e
resultados operacionais da Companhia e/ou a cotação de mercado dos BDRs.
Falha na obtenção, cumprimento e manutenção de autorizações, concessões e licenças governamentais e
mudanças em leis e regulações governamentais podem afetar adversamente a Companhia.
As atividades de exploração, desenvolvimento e mineração estão sujeitas a leis e regulações que regem a saúde
e segurança do trabalho, padrões de emprego, questões ambientais, desenvolvimento de minas, prospecção e
produção mineral, exportações, impostos, normas trabalhistas e outros assuntos. É possível que mudanças
futuras nas leis aplicáveis, regulações, acordos ou mudanças em sua aplicação ou interpretação regulatória
possam resultar em mudanças nos requisitos legais ou nos termos de permissões e acordos aplicáveis à
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Companhia ou a suas propriedades, o que pode vir a ter um impacto adverso relevante nos programas de
operações e exploração da Companhia e em projetos de desenvolvimento futuro.
Tendo em vista a possibilidade de edição de novos atos normativos regulatórios não previstos ou outros tipos
de acontecimentos, o valor de gastos ambientais futuros poderá variar significativamente em relação àqueles
atualmente previstos. Ademais, modificações nas tecnologias utilizadas pela Companhia e em suas operações
poderão ser exigidas, forçando-a a arcar com gastos inesperados e gastos já realizados podem não gerar o retorno
esperado.
A obtenção e manutenção de autorizações e licenças necessárias pode ser um processo complexo e demorado e
não há garantias de que as permissões necessárias sejam obtidas e mantidas em termos aceitáveis, em tempo
hábil ou de forma alguma. Os custos e atrasos associados à obtenção e manutenção de licenças e ao cumprimento
dessas licenças e leis e regulamentos aplicáveis podem impedir ou atrasar ou restringir materialmente a
Companhia de prosseguir com o desenvolvimento de um projeto de exploração ou a operação ou o
desenvolvimento de uma mina. Qualquer falha no cumprimento das leis e regulamentos ou autorizações
aplicáveis, mesmo que inadvertida, pode resultar em interrupção ou fechamento de operações de exploração,
desenvolvimento ou mineração ou multas materiais, multas ou outras responsabilidades, que podem ter um
efeito adverso nos negócios, na condição financeira ou resultados da operação da Companhia.
É possível que a Companhia tenha de obter diversas autorizações e licenças de órgãos públicos e agências
reguladoras em relação ao planejamento, manutenção, operação e fechamento das minas da Companhia, e à
infraestrutura logística relacionada, que podem estar sujeitas a datas de vencimento fixas ou a uma revisão ou
renovação periódica. Não há garantia de que tais renovações serão concedidas quando e tal como solicitadas, e
não há garantia de que novas condições não serão impostas para a renovação. As taxas devidas pelas concessões
de lavra podem aumentar substancialmente com o passar do tempo, desde a emissão original de cada licença de
exploração individual. Caso isso aconteça, os custos para manter ou renovar as concessões de lavra podem
tornar os objetivos comerciais da Companhia inviáveis.
A Companhia pode falhar na avaliação do potencial mineral de cada concessão de lavra, especialmente na época
de renovação, em que a Companhia deve determinar se os custos de manutenção das concessões se justificam
pelos resultados das operações até o momento. Os recursos minerais pertencem ao estado e ao governo e são
necessárias concessões para explorar reservas minerais e não há nenhuma garantia de que tais concessões serão
obtidas em termos favoráveis à Companhia, ou, de modo geral, que as metas de pesquisa mineral, exploração
ou mineração da Companhia sejam atingidas.
As concessões de mineração podem ser rescindidas se as obrigações da concessionária não forem cumpridas.
Somos obrigados, entre outras coisas, a explorar a respectiva concessão, pagar taxas aplicáveis, cumprir todas
as normas ambientais e de segurança, fornecer informações aos órgãos do governo e permitir inspeções dos
mesmos. Qualquer rescisão ou modificação desfavorável dos termos de uma ou mais concessões da Companhia,
ou falha em obter renovações das concessões sujeitas a renovação ou prorrogações, poderá ter um efeito adverso
relevante sobre a Companhia.
Todos esses fatores podem resultar em um efeito adverso relevante sobre a condição financeira e resultados
operacionais da Companhia e/ou a cotação de mercado dos BDRs.

PÁGINA: 40 de 394

Formulário de Referência - 2020 - AURA MINERALS INC.

Versão : 8

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

i. Riscos relacionados aos países estrangeiros em que o emissor atua
Os governos têm alto grau de influência nas economias onde a Companhia opera, o que poderá afetar
adversamente seus resultados operacionais.
Os governos em muitos dos mercados onde a Companhia opera ou poderá operar no futuro, inclusive o governo
brasileiro, mexicano, hondurenho, colombiano e estadunidense, muitas vezes interferem em suas economias e
ocasionalmente fazem alterações significativas nas políticas monetárias, de crédito, do setor e outros
regulamentos. As ações governamentais para controlar a inflação e outras políticas e regulamentos muitas vezes
envolvem, entre outras medidas, aumento das taxas de juros, mudança das políticas fiscais, intervenções no
mercado de câmbio, controles de preço, desvalorizações de moeda, controles de capital e limites nas
importações. A Companhia não tem controle sobre, e não pode prever quais medidas ou políticas
governamentais terá de cumprir no futuro. Os resultados operacionais e condição financeira de seus negócios
podem ser adversamente afetados por mudanças nas políticas ou regulamentos governamentais nas jurisdições
em que a Companhia opera, tais como:
•

Leis e políticas de mineração.

•

Leis trabalhistas.

•

Crescimento econômico.

•

Oscilações de câmbio.

•

Inflação.

•

Políticas de câmbio e controle de capital.

•

Taxas de juros.

•

Liquidez dos mercados de capitais e empréstimos internos.

•

Política monetária.

•

Liquidez e solvência do sistema financeiro.

•

Leis e regulamentos ambientais.

•

Leis tributárias, incluindo o efeito das leis tributárias em royalties e na distribuição de lucros pelas
investidas da Companhia.

•

Restrições na repatriação de investimentos e na transferência de recursos do exterior.

•

Expropriação ou nacionalização.

•

Restrições de importação/exportação ou outras leis e políticas que afetam o comércio exterior e
investimentos.

•

Controles de preço ou regulamentos de fixação de preços.

•

Perda de incentivos governamentais.

•

Perdas financeiras e/ou operacionais decorrentes de legislação minerária ainda em desenvolvimento.

•

Mudança nos percentuais de royalties pagos aos governos, caso aplicável.

•

Outros desenvolvimentos políticos, sociais e econômicos, incluindo instabilidade política, social ou
econômica, no país ou que afetem o país onde cada negócio está sediado.
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Essas incertezas sobre quais mudanças serão implementadas pelos governos dos países nos quais a Companhia
opera ou poderá operar no futuro podem afetar adversamente as atividades e os resultados operacionais da
Companhia e, consequentemente, o preço de negociação de seus BDRs.
j. Riscos relacionados a questões socioambientais
Crises de saúde pública, incluindo relacionadas ao COVID-19, podem afetar material e adversamente os
negócios, operações e condições financeiras da Companhia.
Os negócios, operações e condições financeiras da Companhia podem ser material e adversamente afetados pela
disseminação de epidemias, pandemias ou outras crises de saúde pública, incluindo a do novo coronavírus
(COVID-19), que foi inicialmente reportado em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Qualquer surgimento
e disseminação futuros de patogênicos similares podem ter um efeito material adverso nas condições
econômicas globais, o que, por sua vez, pode impactar adversamente os negócios e os resultados operacionais
da Companhia, a demanda pela produção da Companhia e as operações de fornecedores e prestadores de
serviços da Companhia, incluindo prestadores de serviço de logística e refinaria.
A disseminação do novo coronavírus (COVID-19) para áreas onde a Companhia possui operações já teve e
pode continuar a ter um impacto negativo na força de trabalho, nível de produção e na capacidade de a
Companhia continuar a operação de algumas de suas minas. Esforços governamentais para conter a
disseminação do novo coronavírus (COVID-19) já resultaram e podem continuar resultando em suspensões
temporárias ou de longo prazo ou interrupções de operações da Companhia.
As operações de mineração no Complexo de San Andres foram interrompidas em 16 de março de 2020 seguindo
decreto do governo hondurenho em resposta à pandemia e permaneceram interrompidas até 26 de maio de 2020.
A interrupção no Complexo de San Andres teve um impacto negativo no desempenho financeiro da Companhia
durante o primeiro semestre de 2020.
As operações de mineração no Complexo de Aranzazu foram parcialmente interrompidas, em 31 de março de
2020, após a emissão de um decreto pelo governo mexicano exigindo a suspensão de todas as atividades não
essenciais nos setores público e privado, permanecendo assim até 12 de maio de 2020.
A extensão do impacto do novo coronavírus (COVID-19) nos negócios, operações e condição financeira da
Companhia dependerão de desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e que não podem ser previstos
com confiança neste momento, incluindo, dentre outros, a duração do surto, novas informações relacionadas à
gravidade do novo coronavírus (COVID-19) e as ações tomadas para conter ou tratar seu impacto. Ademais, a
disseminação global (real e esperada) do novo coronavírus (COVID-19) pode também (a) continuar impactando
material e adversamente as economias regionais onde a Companhia opera; (b) continuar impactando bolsas de
valores ao redor do mundo, incluindo o preço de negociação de ações da Companhia e dos BDRs; (c) impactar
negativamente a capacidade da Companhia de levantar capital junto a mercados de capitais; e (d) fazer com que
quaisquer das operações da Companhia em áreas afetadas pelo novo coronavírus (COVID-19) fiquem sujeitas
a suspensões temporárias ou de longo prazo ou interrupções. Quaisquer dos eventos acima podem ter um efeito
material adverso nos negócios, operações e condições financeiras da Companhia.
Além disso, como consequência da desaceleração econômica dos países em que atuamos, podemos ser
procurados por nossos clientes para redimensionamento dos contratos existentes, o que poderá impactar
negativamente o resultado esperado da Companhia, com possível aumento de inadimplência, e a possibilidade
de a Companhia ter seus ativos imobilizados ociosos e sem a devida liquidez. A Companhia não pode prever o
impacto que a pandemia do COVID-19 terá sobre seus clientes, fornecedores, vendedores e outros parceiros de
negócios e as respectivas condições financeiras. No entanto, qualquer efeito adverso sobre essas partes poderá
impactar negativamente a Companhia.
Na medida em que a pandemia do COVID-19 afete os negócios e resultados financeiros da Companhia, poderá
também ter o efeito de incrementar outros riscos descritos nesta seção "Fatores de Risco", incluindo aqueles
relacionados ao endividamento da Companhia, à necessidade de gerar fluxo de caixa suficiente para atender ao
seu endividamento e a sua capacidade de cumprir com obrigações (covenants) contidos nos contratos que regem
nosso endividamento.
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Para maiores informações, vide item 10.1 – Comentários da Administração – a. Condições financeiras e
patrimoniais gerais –– “Análise dos impactos da COVID-19” e 10.9 – Outros fatores com influência relevante
– “Análise dos impactos da COVID-19 nas Atividades da Companhia”.
As atividades do setor de mineração estão sujeitas a incidentes ambientais, de saúde e segurança e podem
gerar impactos ao meio ambiente e às populações que vivem próximo de suas plantas industriais.
A atividade de mineração pode gerar uma série de impactos ao meio ambiente em função das atividades
desenvolvidas para sua operação e, também, devido aos seus processos produtivos. As operações da Companhia
envolvem o uso, manuseio, armazenamento, descarga e descarte de substâncias potencialmente perigosas no
meio ambiente e o uso de recursos naturais, resultando em riscos e perigos significativos, incluindo incêndio,
explosão, vazamento de gases tóxicos, derramamento de substâncias poluentes ou outros materiais perigosos,
deslizamentos de rochas, acidentes envolvendo barragens, falha de outras estruturas operacionais, bem como
atividades envolvendo equipamentos, veículos ou maquinários móveis e outros incidentes e acidentes
potencialmente fatais.
Podem ocorrer incidentes devido a deficiências na identificação e avaliação de riscos ou na implementação de
uma gestão de riscos robusta e uma vez que esses riscos se materializam, eles podem resultar em impactos
ambientais e sociais significativos, danos a ou destruição de minas ou instalações de produção, ferimentos,
doenças e mortes, envolvendo funcionários, prestadores de serviços ou membros da comunidade circunvizinha
às operações, bem como atrasos na produção, prejuízos financeiros e responsabilidade civil. Além disso, em
locais remotos, os funcionários podem estar expostos a doenças tropicais e contagiosas capazes de afetar sua
saúde e segurança ou estar sujeitos à indisponibilidade de serviços médicos/socorro 24 horas. Não obstante as
normas, políticas, controles e procedimentos de monitoramento da Companhia, suas operações permanecem
sujeitas a incidentes ou acidentes, que podem afetar de maneira adversa seus negócios ou sua reputação.
O rompimento de uma barragem de rejeitos ou estrutura similar ou o desmoronamento de uma pilha de
minérios pode causar danos severos, e o descomissionamento das barragens de rejeitos pode ser longo e
dispendioso.
O Complexo EPP possui apenas uma barragem e o Projeto São Francisco possui três barragens. Na construção
do Projeto Almas está prevista a operação de uma barragem de rejeitos. O Complexo Aranzazu possui cinco
barragens de rejeitos, das quais quatro estão com descomissionamento programado. E, por fim, o Complexo
San Andrés possui pilhas de minério.
O rompimento ou desmoronamento de qualquer uma dessas estruturas poderia causar perdas de vidas e graves
danos pessoais, patrimoniais e ambientais, e poderia ter efeitos adversos sobre os negócios e reputação da
Companhia. Além disso, no Brasil, em razão dos acidentes ocorridos envolvendo o rompimento de barragens
com impactos ambientais e à saúde humana, desde maio de 2016, novas normas ou normas ainda mais rigorosas
poderão ser adotadas, em nível federal e estadual. Tais normas poderão obrigar a Companhia a aumentar os
dispêndios e investimentos, criar áreas adicionais de preservação ambiental em suas propriedades, ou fazer
modificações em práticas operacionais e projetos em fase de licenciamento ambiental, bem como na fase de
desativação e descomissionamento de suas barragens.
A Companhia também pode ficar exposta a responsabilidade civil, penalidades administrativas, sanções
criminais e ordens de fechamento, na eventualidade de não cumprir a legislação ambiental.
Todos esses fatores podem resultar em um efeito adverso relevante sobre a reputação, condição financeira e
resultados operacionais da Companhia e/ou a cotação de mercado dos BDRs.
Desentendimentos nos relacionamentos com stakeholders, incluindo as comunidades locais onde a
Companhia atua, podem causar impacto negativo nos negócios e reputação da Companhia.
Como empresa de mineração, a Companhia pode ficar sob pressão nas jurisdições em que opera, ou irá operar no
futuro, para demonstrar que (i) outros stakeholders (partes interessadas, incluindo funcionários, comunidades
vizinhas às operações e os países em que operam) se beneficiam e continuarão a se beneficiar de suas atividades
comerciais e/ou (ii) a Companhia opera de maneira a minimizar qualquer potencial dano ou prejuízo aos interesses
dessas partes interessadas (stakeholders). A Companhia pode enfrentar oposição, incluindo ocupações ilegais, em
seus atuais ativos operacionais e projetos em desenvolvimento, que podem afetar adversamente e de forma
material, os negócios da Companhia, resultados operacionais e condição financeira.
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Além disso, certas organizações não-governamentais (ONGs) são muitas vezes críticas da indústria de
mineração e de suas práticas, incluindo em razão do uso de substâncias perigosas nas atividades de
processamento. A publicidade adversa gerada por essas organizações ou outras pessoas relacionadas às
indústrias extrativas em geral, pode ter um efeito adverso na Companhia, afetando sua condição financeira e
seu relacionamento com as comunidades em que opera e, consequentemente, a sua imagem. Referidas ONGs
podem instalar bloqueios nas estradas, solicitar liminares para interrupção do trabalho e entrar com ações
judiciais por danos. Essas ações podem estar relacionadas não apenas às atividades atuais, mas também às
atividades históricas de mineração de proprietários anteriores e podem ter um efeito material adverso nas
operações da Companhia.
k. Relacionados a questões macroeconômicas, políticas e conjunturais
Flutuações do mercado podem afetar adversamente os resultados econômicos e a viabilidade comercial da
exploração de atividades de mineração pela Companhia.
O mercado de mineração de ouro e cobre é influenciado por muitos fatores fora do controle da Companhia,
como oferta e demanda de ouro e cobre, taxa de inflação, número de empresas produtoras de ouro e cobre,
ambiente econômico e político internacional, mudanças nos padrões de investimentos internacionais, ou padrões
de consumo regional, custos de substitutos, taxas de câmbio, taxas de juros, atividades especulativas
relacionadas a minerais e aumento da produção devido à melhoria dos métodos de mineração e produção.
Exemplificativamente, em momentos de inflação baixa e alta da taxa de juros real, normalmente a demanda do
ouro é reduzida e seu preço de mercado impactado. Consequentemente, a lucratividade das operações da
Companhia está altamente correlacionada com os preços de mercado de ouro e cobre, assim como com a
capacidade da Companhia de desenvolver suas outras propriedades.
Se os preços do ouro e/ou do cobre caírem ou se de qualquer forma ficarem abaixo do custo de produção da
Companhia, as suas receitas poderão ser afetadas negativamente e poderá não ser possível continuar a produção
ou o desenvolvimento de novas propriedades da Companhia. Como exemplo uma oscilação de 10% no preço
de ouro ou do concentrado de cobre e ouro, causaria respectivamente impactos de R$ 61,8 milhões e R$ 28,1
milhões na Receita Líquida da Companhia, utilizando como base a Receita Líquida reportada no exercício social
de 2019. Em outra ilustração do impacto de flutuações, diversos fatores macroeconômicos e mudanças no custo
de oportunidade de manter ouro como investimento causaram aumento no preço do ouro na comparação anual
de 2000 a 2011, quando alcançou a máxima histórica de US$ 1.900,2/onça, para, subsequentemente, os preços
se deteriorarem entre 2012 e 2015, até se recuperarem no segundo semestre de 2019. Em outro exemplo, o ouro
enfrentou dificuldades na maior parte de 2018, à medida que o dólar americano se fortalecia, o Federal Reserve
Bank (banco central dos Estados Unidos) continuava a aumentar os juros de maneira consistente e a economia
norte-americana era estimulada por cortes de impostos promovidos pelo governo. Esses fatores melhoraram o
humor dos investidores, o que elevou o preço das ações no mercado norte-americano e, por sua vez, pressionou
negativamente o preço do ouro. A pandemia do novo coronavírus (COVID-19) causou um relevante impacto
negativo no mercado financeiro global e um declínio na atividade econômica mundial. Para maiores detalhes
sobre impactos de flutuações do mercado no resultado operacional e financeiro da Companhia, vide seção 10.2
deste Formulário de Referência.
A utilização, pela Companhia, de instrumentos de hedge (como contratos a termo e opções de venda) para uma
parte ou toda a sua produção de ouro e cobre, podem limitar o preço que pode ser realizado em ouro e cobre.
Um declínio nos preços internacionais do ouro e do cobre pode afetar adversamente os futuros fluxos de caixa
da Companhia, suas classificações de crédito e capacidade de garantir financiamento a taxas atrativas. Pode
também afetar negativamente sua capacidade de financiar seus investimentos de capital, fornecer garantias
financeiras necessárias para obter licenças em determinadas jurisdições, pagar dividendos e cumprir os
compromissos financeiros (covenants) constantes em alguns de seus instrumentos de dívida de longo prazo.
É impossível avaliar com certeza o impacto de tais vários fatores, de modo que qualquer combinação adversa
de tais fatores pode resultar na Companhia não receber um retorno adequado sobre o capital investido, afetando
material e adversamente sua condição financeira e resultados operacionais e/ou a cotação de mercado de seus
BDRs.
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O desenvolvimento e a percepção do risco em outros países, especialmente países de mercados emergentes,
podem adversamente afetar o preço de mercado dos BDRs.
O valor de mercado dos valores mobiliários de empresas que operam na América Latina é afetado em diferentes
graus por condições econômicas e de mercado tanto na América Latina como em outros países, incluindo países
emergentes. As reações dos investidores a um país podem fazer com que os mercados de capitais em outros
países oscilem, afetando as operações da Companhia, ainda que indiretamente. Os eventos ou cenário
econômico adverso na América Latina ou em países emergentes, algumas vezes, desencadeiam saídas
significativas de recursos e reduzem o investimento estrangeiro. As crises econômicas ou políticas na América
Latina ou em outros mercados emergentes (incluindo em decorrência do novo coronavírus (COVID-19) podem
significativamente afetar a percepção dos riscos inerentes ao investimento na região. Isso poderá produzir um
efeito adverso no valor de mercado dos valores mobiliários de emissão da Companhia.
A economia da América Latina também é afetada por condições econômicas e de mercado internacionais no
geral, especialmente nos Estados Unidos. Por exemplo, os preços das ações negociadas na B3, historicamente,
foram afetados por oscilações nas taxas de juros e índices de bolsas de valores dos Estados Unidos, tal como
ocorreu em 2008, quando o mercado interno foi fortemente afetado pelo desempenho dos mercados de capitais
norte-americanos. Os eventos em outros países e mercados de capitais (inclusive em decorrência do novo
coronavírus (COVID-19) podem gerar um efeito adverso no preço de mercado das ações ordinárias de emissão
da Companhia e dos BDRs, o que poderá dificultar o acesso, por parte da Companhia, aos mercados de capitais,
assim como a obtenção de financiamentos para as operações da Companhia.
Instabilidades política, jurídica e econômica nos países estrangeiros onde a Companhia atua podem afetar
adversamente a Companhia.
Incertezas política, jurídica e econômica são frequentes nos países estrangeiros onde a Companhia opera e
podem ocorrer nos países nos quais a Companhia pode vir a operar no futuro. As atividades de exploração
mineral, desenvolvimento e mineração da Companhia podem ser afetadas adversamente por instabilidade
política, econômica e alterações na regulação governamental relacionada ao setor de mineração (incluindo em
decorrência do novo coronavírus (COVID-19).
A Companhia opera em Honduras, Brasil, México, possui uma operação operacional que ainda não declarou
produção comercial nos Estados Unidos e tem projetos na Colômbia. Não há garantias de que não serão feitas
mudanças, que possam afetar adversamente e de forma relevante a Companhia, no governo ou leis das
jurisdições onde suas operações estão localizadas ou mudanças no ambiente regulatório para empresas de
mineração em geral ou para empresas não domiciliadas nesses países.
A Companhia poderá ser afetada de maneira negativa por mudanças nas políticas públicas ou por tendências
como a nacionalização de recursos, inclusive pela imposição de novos tributos ou royalties sobre as
atividades minerárias e alterações ou cancelamento de benefícios fiscais.
A mineração está sujeita à regulação governamental, incluindo tributos e royalties, que podem ter um impacto
financeiro significativo sobre as operações da Companhia. Nos países onde a Companhia está presente, a
Companhia está exposta a potencial renegociação, anulação ou modificação forçada dos contratos e licenças
existentes, expropriação ou nacionalização de propriedades, controles cambiais, mudanças nas leis,
regulamentações e políticas locais e auditorias e reavaliações. A Companhia também está exposta a novos
tributos ou aumento das alíquotas de impostos e royalties existentes, redução de isenções e benefícios fiscais,
renegociação de acordos de estabilização fiscal ou mudanças na base de cálculo de tributos, de modo
desfavorável à Companhia. Os governos que se comprometeram a estabelecer uma tributação ou um ambiente
regulador estável podem alterar ou encurtar a duração desses compromissos. Algumas dessas medidas podem
resultar em aumento da carga tributária total da Companhia, o que, por sua vez, afetaria adversamente os seus
resultados operacionais.
Para mais informações, vide item 7.3.c deste Formulário de Referência.
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As oscilações nas taxas de câmbio em relação ao dólar americano e as moedas dos países em que a
Companhia opera podem adversamente afetar sua condição financeira e o preço de mercado de suas ações
ordinárias e BDRs.
A Companhia conduz operações em Honduras, Brasil, México e Estados Unidos da América, envolvendo
operações em diversas moedas. A maioria de suas despesas está indexada nas moedas locais de cada país em
que atua. Os minérios, por sua vez, são calculados com referência no dólar americano, portanto, a maioria das
receitas é auferida em dólares americanos. Como resultado, a Companhia está exposta ao risco cambial, uma
vez que há uma pluralidade de moedas envolvendo suas receitas e despesas. Uma desvalorização do dólar
americano em relação às moedas dos países em que são comercializados os produtos da Companhia pode gerar
um impacto negativo em suas receitas, enquanto que custos e despesas em moeda local se tornam relativamente
mais dispendiosos. Tais oscilações cambiais poderão prejudicar os resultados da Companhia.
Os ajustes de conversão de câmbio exigidos em relação à elaboração das demonstrações financeiras
consolidadas resultam no reconhecimento de diferenças de câmbio como componentes do patrimônio. A moeda
funcional das demonstrações financeiras consolidadas é o dólar americano, enquanto os resultados das
subsidiárias da Companhia são gerados em moedas locais, de modo que, para efeitos de publicação para
investidores no Brasil, as demonstrações são convertidas para o Real mantendo o dólar americano como moeda
funcional. Quaisquer oscilações do Real em relação ao dólar americano e/ou às moedas funcionais das
subsidiárias da Companhia afetarão o efeito de conversão nas demonstrações financeiras consolidadas. As
moedas no Brasil e México oscilam significativamente em relação ao dólar americano. Assim, as oscilações nas
taxas de câmbio em relação ao dólar americano poderão prejudicar a comparabilidade de resultados de um
período para outro e gerar um efeito adverso relevante nos resultados operacionais e na condição financeira.
•

Honduras. A lempira hondurenha depreciou 1,1% em relação ao dólar americano em 2017, 2,5% em
2018, 1,2% em 2019 e 0,3% no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020. Não se pode
prever oscilações futuras na taxa de câmbio da lempira hondurenha ou se o governo de tal país alterará
sua política de câmbio.

•

Brasil. A moeda brasileira sofreu variações frequentes e substanciais em relação ao dólar e outras
moedas estrangeiras ao longo das últimas décadas. Durante todo esse período, o governo federal
implementou diversos planos econômicos e utilizou diversas políticas cambiais, incluindo
desvalorizações repentinas, minidesvalorizações periódicas (durante as quais a frequência dos ajustes
variou de diária a mensal), sistemas de mercado de câmbio flutuante, controles cambiais e mercado de
câmbio duplo. Desde 1999, o Brasil adotou um sistema de câmbio flutuante com intervenções do
Banco Central na compra ou venda de moeda estrangeira. Não se pode assegurar que a desvalorização
ou a valorização do Real frente ao Dólar e outras moedas não terá um efeito adverso para as atividades
da Companhia. As desvalorizações cambiais resultaram em flutuações significativas nas taxas de
câmbio do Real frente ao dólar e outras moedas. A taxa de câmbio real/dólar estava R$3,307 por
US$1,00 em 31 de dezembro de 2017, R$3,8742 por US$1,00 em 31 de dezembro de 2018 e
R$4,0307 por US$1,00 em 31 de dezembro de 2019. Em 30 de junho de 2020 a taxa de câmbio
real/dólar estava R$5,4760 por US$1,00, representando uma desvalorização de 35,85% da moeda
brasileira frente ao dólar. Não se pode garantir que o Real não sofrerá desvalorização em relação ao
dólar novamente.

•

México. O peso mexicano apreciou 4,5% em relação ao dólar americano em 2017, 0,4% em 2018 e
4% em 2019. No entanto, em 30 de junho de 2020, a moeda se depreciou em 23%. Não se pode prever
oscilações futuras na taxa de câmbio do peso mexicano ou se o governo de tal país alterará sua política
de câmbio.

Podem ocorrer futuras oscilações no valor das moedas locais em relação ao dólar americano nos países em que
a Companhia opera e se essas oscilações ocorrerem em um dos países ou em uma combinação dos países onde
a Companhia opera, seus resultados operacionais, condição financeira e/ou preço de mercado dos BDRs podem
ser adversamente afetados.
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Qualquer rebaixamento na classificação de crédito dos países em que somos listados poderá afetar
adversamente o preço de negociação dos BDRs.
As classificações de crédito publicadas por agências de classificação de risco afetam a percepção de risco dos
investimentos em geral. Agências de classificação avaliam Brasil e Canadá e suas classificações de crédito
soberanas, tendo como base diversos fatores, incluindo tendências macroeconômicas, condições físicas e
orçamentárias, métricas de endividamento e a perspectiva de mudanças em quaisquer desses fatores.
Em setembro de 2015, a Standard & Poor’s iniciou a revisão da nota de risco de crédito soberano do Brasil,
rebaixando-a para um grau abaixo do denominado grau de investimento e, desde então, o Brasil vem sofrendo
sucessivos cortes em sua nota pelas três principais agências de classificação de risco no mundo. Após esta
redução inicial em setembro de 2015, a Standard & Poor’s reduziu novamente a nota de risco de crédito do
Brasil de “BB+” para “BB” e, mais recentemente, em janeiro de 2018, rebaixou a nota de risco de crédito
soberano do Brasil de “BB” para “BB-“ com perspectiva estável, citando o atraso na aprovação de medidas
fiscais que reequilibrem as contas públicas. Em 11 de dezembro de 2019, ainda sem alterar a nota de risco de
crédito soberano do Brasil, a Standard & Poor’s elevou de estável para positiva a perspectiva da nota da dívida
pública brasileira, o que indica que a agência poderá elevar a nota do país nos próximos dois anos.
Em fevereiro de 2016, a Moody’s rebaixou a nota de risco de crédito do Brasil para um grau abaixo do grau de
investimento, para “Ba2”, com uma perspectiva negativa, alterada em abril de 2018 para uma perspectiva
estável. Em fevereiro de 2018, a Fitch rebaixou a nota de risco de crédito soberano do Brasil para “BB-”, nota
essa que foi reafirmada em agosto de 2018, com uma perspectiva estável, citando as fraquezas estruturais nas
finanças públicas, alto endividamento do governo, fracas perspectivas de crescimento, ambiente político e
questões relacionadas à corrupção. Em 14 de novembro de 2019, a Fitch reafirmou o rating do Brasil em “BB”, com uma perspectiva estável. A Fitch também rebaixou o rating de crédito soberano do Brasil para BB - com
perspectiva negativa em maio de 2020, citando a deterioração dos cenários econômico e fiscal brasileiro e de
riscos de piora para ambas dimensões, diante da renovada incerteza política, além das incertezas sobre a duração
e intensidade da pandemia de COVID-19.
A classificação de crédito soberana do Brasil atualmente é avaliada abaixo do grau de investimento pelas três
principais agências de rating acima mencionadas. Consequentemente, os preços dos títulos emitidos por
empresas brasileiras foram afetados negativamente. A continuação ou o agravamento da atual recessão
brasileira e a contínua incerteza política, dentre outros fatores, podem levar a novos rebaixamentos. Qualquer
nova degradação das classificações de crédito soberano do Brasil poderia aumentar a percepção de risco dos
investidores e, como resultado, afetar negativamente o preço das ações de nossa emissão.
Não podemos garantir que as agências de rating manterão as classificações sobre o crédito brasileiro e canadense
e qualquer rebaixamento de ratings poderá aumentar a percepção de risco dos investimentos e, como resultado,
aumentar o custo de futuras emissões de dívida e afetar adversamente o preço de negociação dos BDRs.
l. Relacionados à condição de emissor estrangeiro
Segundo as leis brasileiras, somos uma companhia estrangeira, sujeita à legislação estrangeira, e a Lei das
Sociedades por Ações não se aplica à Companhia.
A Companhia é uma sociedade estrangeira, existente de acordo com as leis das Ilhas Virgens Britânicas e,
consequentemente, suas atividades são regidas pela legislação das Ilhas Virgens Britânicas. Ainda, em razão da
Companhia ser, para fins das leis de valores mobiliários canadenses, uma emissora de valores mobiliários com
obrigações de reportar (reporting issuer) e das ações de emissão da Companhia serem listadas para negociação
na Bolsa de Valores de Toronto (TSX), determinadas leis e regulamentos do Canadá se aplicam à Companhia.
A Lei n.º 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (ou Lei das Sociedades por Ações) não se aplica
à Companhia. Assim, os aumentos de capital, direitos e obrigações de acionistas, inclusive direitos de voto, o
direito de retirar-se da sociedade, direitos de preferência, distribuições de dividendos, comparecimento a
assembleias gerais, a eleição de membros da administração, conflitos de interesse, entre outros, são
disciplinados pelas leis das Ilhas Virgens Britânicas e por vezes também por determinados regulamentos do
Canadá, que diferem da legislação e regulamentação societária brasileira.
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Os titulares de BDRs podem encontrar mais dificuldades para proteger seus interesses do que um acionista
de uma sociedade por ações no Brasil.
Os negócios da Companhia são regidos por seu Memorando e Estatuto Social (Memorandum and Articles of
Association), pelo BVI Business Companies Act de 2004 e pela common law das Ilhas Virgens Britânicas, assim
como outras leis e regulamentos aplicáveis, incluindo determinadas leis de valores mobiliários do Canadá e
regulamentos da Bolsa de Valores de Toronto (ou TSX), local onde a Companhia tem suas ações atualmente
listadas para negociação. Os direitos dos acionistas da Companhia e as responsabilidades dos diretores e
executivos ao amparo das leis das Ilhas Virgens Britânicas e de determinadas leis e regulamentos do Canadá
são diferentes daqueles aplicáveis a uma sociedade constituída no Brasil. O Memorando e Estatuto Social da
Companhia prevê cláusulas diferentes das leis brasileiras.
Os regulamentos das Ilhas Virgens Britânicas que regem valores mobiliários de companhias das Ilhas Virgens
Britânicas podem não ser tão abrangentes quanto àqueles em vigor no Brasil, e as leis e regulamentos das Ilhas
Virgens Britânicas e determinados regulamentos do Canadá em relação a questões de governança corporativa e
prestação de informações podem não ser tão protetoras aos acionistas minoritários como a Lei das Sociedades
Anônimas. Por esse motivo, os titulares dos BDRs podem ter mais dificuldade para proteger seus interesses em
relação às ações tomadas por diretores e executivos da Companhia, bem como por seus acionistas principais do
que teriam como acionistas de uma companhia brasileira. Para mais informações acerca das diferenças entre a
lei do Brasil, a lei das Ilhas Virgens Britânicas, determinados regulamentos de valores mobiliários do Canadá
aplicáveis e disposições estatutárias da Companhia veja os itens 3.4, 4.8 e 18 deste Formulário de Referência.
A Companhia é registrada nas Ilhas Virgens Britânicas como uma BVI Business Company e pode ser difícil
obter ou executar sentenças contra a Companhia, seus conselheiros e diretores no Brasil.
A Companhia é registrada nas Ilhas Virgens Britânicas como uma BVI Business Company e a maioria de seus
ativos está localizada fora do Brasil. Além disso, a maioria de seus conselheiros e diretores reside fora do Brasil.
Como resultado, pode ser difícil efetivar a entrega de notificações judiciais dentro do Brasil para essas pessoas
ou executar sentenças fora do Brasil obtidas contra a Companhia ou essas pessoas nos tribunais brasileiros,
incluindo sentenças em ações fundamentadas em violações da legislação e regulamentação de mercado de
valores mobiliários. Pode ser mais complicado ou difícil para um investidor brasileiro propor uma ação em um
tribunal fora do Brasil contra a Companhia ou essas pessoas, fundamentada em violações à legislação e
regulamentação de mercado de valores mobiliários do País, em comparação com como seria se a Companhia
fosse brasileira.
A Companhia é regida por seu Memorando e Estatuto Social (Memorandum and Articles of Association), pelo
BVI Business Companies Act de 2004 e pela common law das Ilhas Virgens Britânicas, assim como outras leis
e regulamentos aplicáveis, incluindo determinadas leis de valores mobiliários do Canadá e regulamentos da
Bolsa de Valores de Toronto (ou TSX), local onde a Companhia tem suas ações atualmente listadas para
negociação. Os direitos dos acionistas de tomarem medidas legais contra os administradores da Companhia, as
ações de acionistas minoritários e as responsabilidades fiduciárias dos administradores da Companhia de acordo
com a lei das Ilhas Virgens Britânicas são em grande parte regidos pelo BVI Business Companies Act de 2004.
Como resultado do exposto, os detentores de BDRs da Companhia podem ter mais dificuldade em proteger seus
interesses por meio de ações contra a Companhia, a administração da Companhia ou principais acionistas do
que teriam como acionistas de uma empresa brasileira constituída no Brasil e cujos administradores,
conselheiros e/ou principais acionistas também estivessem localizados no Brasil.
A Ontario Securities Commission pode reivindicar jurisdição sobre as atividades que envolvem a Companhia
e suas ações realizadas fora de Ontário, como atividades realizadas no Brasil, ou que envolvam os BDRs.
A Ontario Securities Commission (ou OSC) é a agência reguladora responsável por administrar e fazer cumprir
as leis de valores mobiliários na província canadense de Ontário. As ações da Companhia estão listadas para
negociação na Bolsa de Valores de Toronto (ou TSX), que está sob a jurisdição da OSC. A OSC adota uma
abordagem ampla e objetiva de sua jurisdição e, no passado, afirmou ter jurisdição sobre atividades que
sustentava violar as leis de valores mobiliários de Ontário, mesmo quando essas atividades eram realizadas fora
de Ontário. Como resultado, a OSC pode reivindicar jurisdição sobre as atividades que envolvem a Companhia
e suas ações realizadas fora de Ontário, como atividades realizadas no Brasil, ou que envolvam os BDRs, se a
OSC concluir que essas atividades violam as leis de valores mobiliários de Ontário e aplicar as sanções cabíveis
à Companhia e/ou àqueles que negociam com os BDRs.
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Parte substancial das ações da Companhia é detida pela Canadian Depository for Securities Limited em
benefício de terceiros. A Companhia não tem acesso à identidade de alguns destes beneficiários em razão da
regulamentação aplicável no mercado de capitais do Canadá.
A Companhia é registrada nas Ilhas Virgens Britânicas como uma BVI Business Company. A legislação de tal
país determina que o acionista de uma BVI Business Company é a pessoa identificada no registro de ações como
titular de uma ação nominativa (registered share).
Para que direitos sobre nossas ações possam ser negociados na Toronto Stock Exchange, tais ações precisam
ser registradas em nome de um depositário, no caso da Companhia, tal depositário é o Canadian Depository for
Securities Limited (CDS). O CDS atualmente consta no registro de ações mantido pelo agente de registro e
transferência da Companhia como um acionista registrado (registered shareholder) titular de cerca de 99,4%
das ações de emissão da Companhia. Outros acionistas registrados detêm os 0,6% remanescentes das ações de
emissão da Companhia.
Por meio de arranjos contratuais, o CDS emite "instrumentos de depósito" (DIs) para os beneficiários das ações
registradas no nome do CDS, de forma que tais DIs representam, contratualmente, ações na Companhia. Os
titulares de DIs (também chamados de beneficial owners) não têm relação direta com a Companhia e não são
acionistas registrados da Companhia, sendo apenas o CDS (e não os beneficial owners) o acionista registrado
da Companhia.
O Instrumento Nacional 54-101 dos Administradores de Valores Mobiliários do Canadá - Comunicação com
Proprietários Beneficiários de Valores Mobiliários de um Emissor (Canadian Securities Administrators’
National Instrument 54-101 – Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer) (NI
54-101), estabelece um regime que permite que um emissor se comunique com beneficial owners. Sob esse
regime, os beneficial owners são classificados como (i) non-objecting beneficial owners, ou NOBOs; ou
(ii) objecting beneficial owners, ou OBOs. Um NOBO é um beneficial owner que forneceu instruções a um
intermediário depositário de valores mobiliários em uma conta em nome do beneficial owner, sendo que o
beneficial owner não se opõe à divulgação pelo intermediário das informações de propriedade do Proprietário
Beneficiário sobre referida conta ao emissor. Um OBO é um beneficial owner que forneceu instruções a um
intermediário depositário de valores mobiliários em uma conta em nome do beneficial owner, sendo que o
beneficial owner se opõe à divulgação pelo intermediário das informações de propriedade do Proprietário
Beneficiário sobre referida conta ao emissor.
Nos termos do NI 54-101, um emissor pode, sujeito ao cumprimento de certas condições, solicitar uma lista de
NOBOs de intermediários (Lista NOBO). Uma Lista NOBO conterá determinadas informações sobre os
NOBOs de um emissor, incluindo informações sobre a propriedade dos valores mobiliários desse emissor.
Um emissor como a Companhia não tem acesso a informações relacionadas a OBOs sob os termos do NI 54101, independentemente do montante de ações detidas por referido OBO. Consequentemente, a menos que um
OBO da Companhia seja obrigado, de acordo com as leis canadenses de valores mobiliários, a divulgar sua
participação acionária em determinadas circunstâncias limitadas descritas abaixo, não há como a Companhia
identificar seus OBOs.
Em determinadas circunstâncias, uma pessoa (incluindo uma OBO) pode ser solicitada a divulgar informações
sobre ações de um emissor que essa pessoa possui ou sobre as quais essa pessoa tem poder de direção ou controle
de acordo com a lei canadense de valores mobiliários aplicável. Pessoas que sejam beneficial owners ou que
possuam poder de direção ou controle sobre mais de 10% das ações de emissão da Companhia e outras pessoas
consideradas como "insiders" (incluindo conselheiros e diretores executivos de emissores), são obrigados a
fazer arquivamentos no Sistema de Divulgação Eletrônica por Insiders, ou SEDI, em relação a serem beneficial
owners ou a possuirem poder de direção ou controle sobre essas ações. Além disso, essas pessoas estão sujeitas
a outras obrigações de divulgação prescritas de acordo com as leis canadenses de valores mobiliários, incluindo,
em certas circunstâncias, a exigência de emitir um comunicado à imprensa e um relatório de aviso prévio
relacionado à aquisição ou alienação de valores mobiliários da Companhia.
Consequentemente, apenas em determinadas circunstâncias prescritas, um beneficial owner da Companhia terá
obrigações, de acordo com as leis canadenses de valores mobiliários, de divulgar os valores mobiliários dos
quais são beneficial owners ou sobre os quais eles tenham poder de direção ou controle. Essas obrigações de
divulgação são de responsabilidade do beneficial owner (ou da pessoa com poder de direção ou controle), e não
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da Companhia, sendo que a divulgação pode estar incompleta ou atrasada. Como resultado, a Companhia não
tem a capacidade de monitorar ou impor a divulgação oportuna e completa por aqueles que são necessários para
concluí-la. Assim, é possível que o registro público referente aos "insiders" pode não ser completo e preciso.
Assim, com relação às ações da Companhia que pertencem ou são controladas por beneficial owners, só
podemos identificar beneficial owners que: (i) são NOBOs; ou (ii) tenham divulgado de outra forma as ações
que possuem de forma benéfica ou sobre as quais têm poder de direção ou controle, de acordo com as leis
canadenses de valores mobiliários aplicáveis ou tenham prestado informações à Companhia por razões diversas.
Em fevereiro de 2020, a Companhia tinha conhecimento com relação a beneficial owners de aproximadamente
71% das ações de emissão da Companhia. Consequentemente, a Companhia não tem acesso à identidade dos
beneficial owners de aproximadamente 17% das ações de emissão da Companhia.
A listagem das ações de emissão da Companhia na TSX pode ser cancelada pela TSX (delisting) em
determinadas circunstâncias.
Atualmente, as ações de emissão da Companhia estão listadas para negociação nas instalações da Toronto Stock
Exchange (TSX). Em conexão com a listagem na TSX, a Companhia é obrigada a cumprir as regras e
regulamentos da TSX, conforme estabelecido no Manual de Empresas da TSX (Manual). A TSX examina os
assuntos e o desempenho dos emissores listados para assegurar que mantenham padrão suficiente para a
continuidade da listagem de tais empresas. Em certas circunstâncias, a TSX pode cancelar a listagem dos
valores mobiliários de um emissor listado se esse emissor listado deixar de atender a certos requisitos mínimos
de listagem, conforme estabelecido no Manual.
Em particular, a TSX pode iniciar uma revisão de cancelamento de listagem (delisting) de um emissor listado
na TSX se certos critérios forem atendidos, incluindo, entre outras coisas:
•

um emissor listado (ou qualquer uma de suas subsidiárias significativas) tornou-se insolvente ou falido
ou, na qualidade de insolvente, efetuou uma cessão em benefício dos credores (assignment for the
benefit of creditors);

•

a condição financeira do emissor listado é tal que, na opinião da TSX, é questionável se o emissor
listado será capaz de continuar como uma empresa em funcionamento ou se o emissor encerrou ou
expressou a intenção de encerrar quaisquer negócios, ou alienou ou descontinuou uma parte substancial
de suas operações;

•

a distribuição pública, preço ou atividade de negociação dos valores mobiliários do emissor listado foi
reduzida de modo a fazer novas transações com os valores mobiliários da TSX injustificadas;

•

o emissor listado não cumpriu as políticas da TSX, conforme estabelecido no Manual, incluindo o não
cumprimento de seu contrato de listagem, descumprimento das obrigações de realização de
divulgações ao mercado de acordo com a política da TSX, o não pagamento de taxas ou encargos
impostos pelo TSX e / ou falha em atender à política da TSX com relação à gestão de um emissor; ou,

•

o emissor listado descontinua substancialmente seus negócios ou altera substancialmente a natureza
de seus negócios, de modo que não atende mais aos requisitos originais de listagem da TSX.

Caso algum dos critérios acima se aplique à Companhia no futuro, a TSX pode iniciar uma revisão de
cancelamento de listagem (delisting) para fins de exclusão de nossas ações da negociação na TSX. O não
cumprimento dos requisitos de listagem aplicáveis ou outros requisitos da TSX no futuro, ou o início de uma
revisão de cancelamento de listagem (delisting) pela TSX, pode resultar no cancelamento da listagem das ações
de emissão da Companhia para negociação na TSX ou na transferência da listagem para outra. bolsa de valores,
o que poderia ter um efeito adverso relevante no valor das ações de emissão da Companhia. Não há garantia de
que a Companhia continuará a atender aos requisitos mínimos de listagem da TSX no futuro e que as ações de
emissão da Companhia continuarão a ser listadas para negociação na TSX.
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m. Riscos Relacionados às ações e BDRs da Companhia
Titulares de BDRs não poderão exercer seus direitos de voto tão prontamente quanto os titulares das ações
da Companhia.
Os titulares de BDRs não são e nem serão considerados acionistas da Companhia (isto é, não constarão no
registro de ações da Companhia como titulares de ações nominativas (registered shares) de emissão da
Companhia) e não terão direitos conferidos a acionistas constantes do registro de ações da Companhia sob a
legislação das Ilhas Virgens Britânicas. Por exemplo, os titulares de BDRs não terão o direito de comparecer
ou votar nas assembleias gerais da Companhia. Determinados direitos dos BDRs serão exercidos por meio da
Instituição Depositária e Instituição Custodiante. Os aspectos relacionados ao exercício de seus direitos como
titulares de BDRs encontram-se regulados pelo Contrato de Depósito, celebrado entre a Instituição Depositária
e a Companhia. Entretanto, a Companhia e a Instituição Depositária não podem garantir que o titular de BDRs
tomará conhecimento da realização de uma assembleia, por meio de aviso público nos termos do Contrato de
Depósito, a tempo de instruir a Instituição Depositária quanto à votação com as ações representadas por seus
BDRs. Assim, é possível que titulares de BDRs não tenham a oportunidade de dirigir o voto de quaisquer de
referidas ações. Para informações sobre o Contrato de Depósito, ver item 18.12.
A Companhia pode decidir retirar seus BDRs da B3.
A Companhia pode decidir retirar seus BDRs da B3. A descontinuidade voluntária do programa de BDR
dependerá, dentre outras obrigações, da observância de procedimentos para a eventual descontinuidade do
programa estabelecidos pela B3 no Manual do Emissor da B3.Diferente do cancelamento do registro de
companhias abertas brasileiras para negociação de ações nos mercados regulamentados de valores mobiliários,
atualmente não há previsão da realização de uma oferta pública de aquisição de BDRs como condição para a
descontinuidade do programa de BDRs. Assim, os titulares de BDRs da Companhia não serão capazes de
impedir a Companhia de cancelar o registro junto à CVM e retirar seus BDRs da B3.
As atuais regras da B3 não permitem a adesão por parte de companhias estrangeiras, como a Companhia,
aos segmentos especiais de listagem da B3 e, portanto, os titulares de BDRs da Companhia poderão não se
beneficiar de práticas de governança corporativa que devem ser adotadas obrigatoriamente por companhias
que fazem parte dos segmentos especiais de listagem da B3.
A Companhia é registrada nas Ilhas Virgens Britânicas como uma BVI Business Company e, portanto, não pode
aderir aos atuais segmentos especiais de listagem da B3. Por esse motivo, aos investidores da Companhia pode
ser assegurada uma menor proteção do que aquelas garantidas aos investidores de companhias listadas nos
segmentos especiais de listagem da B3, as quais são requeridas a adotar práticas de governança corporativa e
requisitos de divulgação além daqueles já impostos pelas leis e regulamentos brasileiros.
A Companhia, com amparo da legislação brasileira, pode alterar o Contrato de Depósito em relação aos
BDRs e aos direitos dos titulares de BDRs por meio de um acordo com a Instituição Depositária e sem o
consentimento dos titulares de BDRs.
A Companhia, com amparo da legislação brasileira, pode alterar o Contrato de Depósito e os direitos dos
titulares de BDRs por meio de um acordo com a Instituição Depositária e sem o consentimento dos titulares de
BDRs. Nesse caso, mesmo se a alteração ou mudança for relevantemente adversa aos direitos dos detentores
de BDRs, os detentores de BDRs não poderão impugnar essa alteração.
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A instituição depositária não será responsabilizada caso considere ilegal ou incompatível com a legislação
brasileira vigente estender direitos ou quaisquer outras prerrogativas a qualquer detentor de BDR. A
Companhia não tem nenhuma obrigação de registrar BDRs, ações, direitos ou outros valores mobiliários
nos termos da legislação brasileira além dos registros de eventual oferta de BDRs, do Programa de BDRs e
da Companhia perante a CVM e B3.
Nos termos do Contrato de Depósito, não serão oferecidos aos titulares de BDRs direitos ou quaisquer outras
prerrogativas que sejam ilegais ou incompatíveis com a legislação brasileira vigente. Isso significa que o
investidor pode não receber distribuições efetuadas pela Companhia sobre suas ações caso, nos termos da
legislação brasileira, tal distribuição seja ilegal ou incompatível com a legislação brasileira vigente. Isso
significa que o investidor pode não receber distribuições efetuadas pela Companhia sobre suas ações ou não
receber nenhum valor pelos BDRs caso seja considerada ilegal ou incompatível com a legislação brasileira
vigente a Companhia.
Acionistas e titulares de BDRs não têm direito a receber um dividendo mínimo obrigatório.
De acordo com o Memorando e Estatuto Social (Memorandum and Articles of Association) e legislação das
Ilhas Virgens Britânicas, o Conselho de Administração da Companhia somente poderá deliberar a distribuição
de lucros da Companhia sob a forma de dividendos, em data e montante que entenda adequados, se estiver
convencido, razoavelmente, que imediatamente após a distribuição de tais dividendos o ativo da Companhia
continuará superando seu passivo e que a Companhia continuará apta a pagar suas obrigações, conforme tornemse exigíveis. Desta forma, diferentemente de companhias brasileiras, a Companhia não está obrigada por seu
Memorando e Estatuto Social (Memorandum and Articles of Association) ou pela legislação das Ilhas Virgens
Britânicas a pagar dividendo mínimo obrigatório a seus acionistas. Assim, a decisão de declarar e pagar
dividendos está a critério do Conselho de Administração e acionistas e titulares BDRs da Companhia podem
não receber dividendos. Para informações sobre dividendos, vide itens 3.4 e 3.9 deste Formulário de Referência.
A volatilidade, eventuais restrições à negociação dos BDRs e falta de liquidez do mercado de valores
mobiliários brasileiro podem limitar substancialmente a capacidade dos titulares de BDRs de vender seus
BDRs no preço e prazo desejados.
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, como o Brasil, frequentemente
envolve risco maior que em outros mercados onde os cenários políticos e econômicos estão mais estáveis, e
esses investimentos são no geral considerados mais especulativos por natureza.
O mercado de valores mobiliários do Brasil é substancialmente menor, menos líquido, mais volátil e mais
concentrado que os grandes mercados de títulos internacionais, tais como os dos Estados Unidos. Em 31 de
dezembro de 2019, a capitalização total de mercado das empresas que atuam em segmento semelhante ao
segmento de atuação da Companhia (“Empresas Relacionadas”) na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) era
cerca de R$4,7 trilhões, ao passo que as dez maiores empresas relacionadas na B3 representavam cerca de
46,9% da capitalização total de mercado de todas as Empresas Relacionadas, que figuravam no rol das empresas
na referida data. Essas características de mercado podem limitar substancialmente a capacidade dos titulares de
BDRs da Companhia de vendê-los ao preço e ocasião que desejarem e isso poderá afetar negativamente o preço
de mercado dos BDRs da Companhia. Se houver uma falta de liquidez na B3 ou se um mercado de negociação
ativo não estiver desenvolvido ou não for mantido, a capacidade dos titulares de BDRs de vender BDRs da
Companhia no prazo e preço desejados pode ser substancialmente limitada e o preço de negociação dos BDRs
da Companhia poderá ser afetado.
O preço de mercado das ações e dos BDRs pode flutuar significativamente e os titulares de BDRs e ações
poderão perder o seu investimento, no todo ou em parte.
O preço das ações de emissão da Companhia e dos BDRs provavelmente será afetado significativamente por
mudanças de curto prazo nos preços do ouro e/ou cobre ou na condição financeira da Companhia ou nos
resultados de suas operações, conforme refletido em seus relatórios trimestrais e anuais de ganhos.
Outros fatores não relacionados ao desempenho da Companhia que podem afetar o preço das ações e dos BDRs
incluem o seguinte: a extensão da cobertura por analistas de valores mobiliários (research) disponível para os
investidores em relação aos negócios da Companhia pode ser limitada se os bancos de investimento com
capacidade de pesquisa no setor não continuarem acompanhando os valores mobiliários da Companhia; a
diminuição do volume de negociação e o interesse geral do mercado em valores mobiliários da Companhia
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podem afetar a capacidade do investidor de negociar um número significativo de BDRs; e a quantidade de BDRs
em circulação no mercado pode limitar a capacidade de algumas instituições de investir em valores mobiliários
da Companhia.
Adicionalmente, as ações de emissão da Companhia estão atualmente listadas na Bolsa de Valores de Toronto
(TSX) e é esperado que as ações subjacentes aos BDRs também estejam listadas na TSX. Não é possível garantir
que os BDRs negociados na B3 serão negociados nos mesmos preços negociados na TSX devido a diferente
comportamento de investidores, níveis de liquidez, custos de transação, custos fiscais, regulamentação ou taxas
de câmbio, especialmente entre o Canadá e o Brasil (países onde estão a TSX e a B3, respectivamente). Da
mesma forma, quaisquer oscilações de preço das ações na TSX e/ou ocorrência que afete a negociação das ações
na TSX (incluindo ação tomada pela TSX ou qualquer autoridade regulatória de valores mobiliários do Canadá)
poderão afetar o preço dos BDRs negociados no Brasil.
A volatilidade do preço de mercado dos BDRs da Companhia poderá impedir que os seus investidores possam
vender seus BDRs ao mesmo preço ou a um preço superior ao de aquisição desses BDRs. O preço e a liquidez
dos BDRs da Companhia poderão ser significativamente afetados por diversos fatores, alguns dos quais fogem
ao controle da Companhia e podem não ser diretamente relacionados com os seus resultados operacionais.
Como resultado de qualquer um dos fatores acima, o preço de mercado das ações em um determinado momento
pode não refletir com precisão o valor de longo prazo da Companhia. No passado, litígios de ação coletiva (class
actions) de valores mobiliários foram instaurados contra empresas listadas em bolsas de valores após períodos
de volatilidade no preço de mercado de seus valores mobiliários. A Companhia poderá no futuro ser alvo de
litígios semelhantes. Litígios relacionados a valores mobiliários podem resultar em despesas e danos
substanciais e desviar a atenção e os recursos da administração.
A emissão, a venda ou a percepção de potencial emissão ou venda de quantidades significativas das ações da
Companhia ou dos BDRs, poderá afetar negativamente o preço de mercado de suas ações e/ou dos BDRs no
mercado secundário e/ou a percepção dos investidores sobre a Companhia.
A emissão, a venda ou a percepção de uma potencial emissão ou venda de quantidades significativas de ações
de emissão da Companhia ou dos BDRs após a conclusão da Oferta poderá prejudicar o preço de mercado das
ações de emissão da Companhia ou dos BDRs.
A Companhia, os acionistas vendedores e os atuais conselheiros e diretores não estatutários da Companhia, e
outros detentores do capital social da Companhia (que incluem os beneficiários efetivos do capital social da
Companhia que são detidos pelo Canadian Depository for Securities com identidade não revelada) não farão
parte de nenhum tipo de contrato de lock-up ou obrigação, e podem vender ações ou BDRs no mercado público.
Assim, o preço das ações e BDRs da Companhia pode diminuir significativamente se essas pessoas venderem
ações ou BDRs de sua titularidade, ou se o mercado acreditar que eles têm a intenção de vender tais ações ou
BDRs, o que pode afetar adversamente o valor de mercado das ações e BDRs de emissão da Companhia.
A ocorrência de emissão ou venda ou a percepção de uma possível emissão ou venda de um número substancial
de ações ou de BDRs pode afetar adversamente o valor de mercado das ações ou dos BDRs.
Realizamos uma oferta com esforços restritos de distribuição de BDRs, que tem limitação do número de
subscritores. Nos termos da Instrução CVM 476, os BDRs podem ser negociados no mercado secundário
apenas entre Investidores Qualificados. Tais limitações reduzem a liquidez dos BDRs
Nos termos da Instrução CVM 476, no âmbito das ofertas públicas de valores mobiliários com esforços restritos,
tal como a realizada por nós em julho de 2020, somente é permitida a procura de, no máximo, 75 Investidores
Profissionais (conforme definido no artigo 9º-A da Instrução CVM 539), e os valores mobiliários ofertados
somente podem ser subscritos por, no máximo, 50 Investidores Profissionais. Em razão dessa limitação, não há
um grupo representativo de Investidores Profissionais titulares de BDRs após a conclusão da oferta e, portanto,
não há pulverização dos BDRs entre Investidores Profissionais.
Nos termos do artigo 15 da Instrução CVM 476, os BDRs somente poderão ser negociados no mercado
secundário entre Investidores Qualificados (conforme definido no artigo 9º-B da Instrução CVM 539), até o que
ocorrer primeiro entre (i) uma oferta pública de distribuição de BDRs registrada na CVM, caso em que a
Companhia deverá alterar o programa de BDRs registrado na CVM de patrocinado nível II para patrocinado
nível III; ou (ii) o decurso do prazo de 18 meses contados da data de admissão à negociação dos BDRs na B3.

PÁGINA: 53 de 394

Formulário de Referência - 2020 - AURA MINERALS INC.

Versão : 8

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

Desta forma, é vedada a negociação dos BDRs entre investidores que não sejam Investidores Qualificados até
a ocorrência de qualquer dos eventos indicados nos itens (i) e (ii) acima.
Em decorrência das limitações descritas acima, quais sejam, (i) limitação do número de
subscritores/adquirentes; e (ii) limitação de negociação no mercado secundário apenas entre Investidores
Qualificados, a liquidez dos BDRs é diminuída de maneira significativa, o que poderá impedir que os
investidores vendam os BDRs de sua titularidade no prazo e no preço desejados.
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4.2 – Riscos de mercado
Riscos de Mercado Significativos Aplicáveis à Companhia
Considerando a natureza dos negócios e operações da Companhia, os principais fatores de risco de mercado aos
quais a Companhia está exposta são: (a) risco de preço de produtos e insumos; (b) risco de liquidez; (c) risco de
câmbio; (d) risco de taxas de juros; e (e) risco de crédito.
Risco de preço de produtos e insumos
A Companhia está sujeita ao risco de preço devido a flutuações nos preços de mercado de ouro, cobre e outros
metais. Historicamente, os preços do ouro, cobre e outros metais flutuaram amplamente e são afetados por
vários fatores fora dos controles da Companhia.
A rentabilidade das operações da Companhia está altamente correlacionada com os preços de mercado desses
metais, assim como com sua capacidade de controlar custos, endividamento e desenvolver suas outras
propriedades.
Uma mudança de 10% no preço médio da commodity ouro para o ano, com todas as outras variáveis mantidas
constantes, resultaria em um impacto no lucro líquido e no resultado abrangente da Companhia no segundo
trimestre de 2020 de R$ 40.048 mil. Uma mudança de 10% no preço médio da commodity cobre para o ano,
com todas as outras variáveis mantidas constantes, resultaria em um impacto no lucro líquido e no resultado
abrangente da Companhia no segundo trimestre de 2020 de R$ 18.826 mil.
Risco de Câmbio
Os ativos da Companhia em estágio operacional estão localizados em Honduras, Brasil e México; portanto, as
exposições ao risco cambial surgem de transações denominadas em moedas estrangeiras. Embora as vendas da
Companhia sejam denominadas em dólares americanos (moeda funcional da Companhia), as despesas
operacionais da Companhia são denominadas em moedas estrangeiras, principalmente a lempira hondurenha, o
Real brasileiro, o peso mexicano e o dólar canadense.
Os instrumentos financeiros que impactam o resultado da Companhia ou outros resultados abrangentes devido
a variações cambiais incluem: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, outros ativos de longo prazo,
contas a pagar e outras contas a pagar, empréstimos de curto prazo e outras provisões denominadas em moedas
estrangeiras.
A tabela abaixo mostra a exposição da Companhia em 30 de junho de 2020 em caixa e equivalentes em caixa
apenas para cada moeda utilizada pela Companhia e respectiva análise de sensibilidade.
Indexador

30/06/2020
(R$ mil)
2.050
9.299

Provável(1)
0
(106)

(Perdas) / Ganhos (R$ mil)
Cenário A(2)
Cenário B(3)
(513)
(1.025)
(2.325)
(4.649)

Dólar Canadense
Lempira
Hondurenha
Peso Mexicano
320
48
(80)
(160)
Real Brasileiro
9.042
2.860
(2.261)
(4.521)
(1)
Situação considerada provável, utilizando premissas do orçamento da Companhia as quais, por sua vez,
utilizaram como fonte projeções de mercado divulgadas por Chatam Financial, Banxico.org.mx (Capítulo
Mercado de Valores) e Boletim Focus.
(2)
Situação com deterioração de, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento).
(3)
Situação com deterioração de, pelo menos, 50% (cinquenta por cento).
A volatilidade significativa nos preços das moedas também pode resultar em interrupções nos mercados
cambiais e limitar a capacidade da Companhia de transferir ou converter certas moedas em dólares americanos
e em outras moedas para que consiga efetuar pagamentos de juros e o principal sobre suas dívidas no
vencimento. Os bancos centrais e os governos dos países nos quais a Companhia opera podem instituir políticas
cambiais restritivas no futuro e cobrar impostos sobre operações cambiais.
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Risco de Taxa de Juros
O risco de taxa de juros geralmente está associado a instrumentos financeiros de taxa variável e às taxas de juros
de mercado disponíveis no momento em que os instrumentos financeiros são adquiridos. A Companhia está
exposta ao risco de taxa de juros sobre seu caixa e equivalentes de caixa, uma vez que detém uma parcela de
caixa e equivalentes a caixa e caixa restrito em contas bancárias que geram taxas de juros variáveis.
Alguns dos empréstimos no México têm uma taxa de juros variável baseada na LIBOR mais 7,0% ou TIEE
mais 4,2%. A Companhia não possui contratos de derivativos para gerenciar esse risco.
A tabela abaixo mostra a exposição da Companhia em 30 de junho de 2020 para cada taxa de juros e respectiva
análise de sensibilidade.

Indexador
LIBOR(4)
TIIE(5)
CDI 98%(6)
CDI 98,5%(7)

30/06/2020 (R$ mil)
64.249,9
16.449,9
5.644,2
3,9

(Perdas) / Ganhos (R$ mil)
Provável
Cenário A(2)
Cenário B(3)
395
(26)
(52)
659
(217)
(435)
136
30
59
0,093
0,020
0,041
(1)

(1)

Situação considerada provável, utilizando premissas do orçamento da Companhia as quais, por sua vez, utilizaram como
fonte projeções de mercado divulgadas por Chatam Financial, Banxico.org.mx (Capítulo Mercado de Valores) e Boletim Focus.
(2) Situação com deterioração de, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento).
(3) Situação com deterioração de, pelo menos, 50% (cinquenta por cento).
(4) LIBOR significa London Interbank Offered Rate.
(5) TIIE significa Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio.
(6) Banco Santander (Brasil) S.A.
(7) Banco ABC Brasil S.A.

Risco de Liquidez
Risco de liquidez é o risco de a Companhia não conseguir cumprir suas obrigações financeiras no vencimento.
Neste sentido, o risco de liquidez impacta a capacidade da Companhia para obtenção de financiamento para
apoiar as operações atuais da Companhia e seus planos de expansão e desenvolvimento, além de sua estrutura
de capital.
Para informações sobre a Política de gerenciamento de riscos, ver item 5.1. deste Formulário.
Risco de Crédito
Risco de crédito representa o risco de um terceiro não honrar suas obrigações com a Companhia sob os termos
do instrumento financeiro correspondente. O risco de crédito da Companhia é composto por contas a receber,
potenciais recebíveis de contratos de derivativos e aplicações financeiras em títulos no curso normal dos
negócios. Para informações sobre a Política de gerenciamento de riscos, ver item 5.1. deste Formulário.
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes
A Companhia e suas controladas são parte em processos, judiciais e administrativos, de natureza cível,
trabalhista, tributária, ambiental, regulatória e criminal, dentre processos com chance de perda provável,
possível ou remota.
Para os fins deste item 4.3, foram considerados individualmente relevantes os processos judiciais e
administrativos contenciosos que a Companhia e suas controladas figuram como parte e que no aspecto
financeiro envolvam valores substanciais, ou que abordem matérias que, caso decididas desfavoravelmente à
Companhia, possam impactar, de forma relevante, seu patrimônio, sua capacidade ﬁnanceira, seus negócios, e
outros fatores que poderiam influenciar a decisão do público investidor, como, por exemplo, riscos de imagem
ou riscos jurídicos relacionados à discussão da validade de cláusulas estatutárias. Estão descritos a seguir os
processos judiciais e administrativos que foram considerados atualmente relevantes de acordo com os critérios
acima, segregados conforme sua natureza. A administração avalia periodicamente a relevância dos processos
judiciais e administrativos contenciosos que a Companhia e suas controladas figuram como parte, de modo que
litígios podem passar a, ou deixar de, ser considerados relevantes em virtude de decisões e ocorrência de
determinados eventos processuais.
(i)

Trabalhistas

Não há processo trabalhista que seja individualmente relevante para os negócios da Companhia.
(ii)

Tributários

Não há processo tributário que seja individualmente relevante para os negócios da Companhia.
(iii)

Cíveis

Não há processo cível que seja individualmente relevante para os negócios da Companhia.
(iv)

Ambientais

As tabelas abaixo apresentam uma descrição individual dos processos de natureza ambiental considerados
relevantes para os negócios da Companhia.
Inquérito Civil nº 1.20.001.000043/2016-11
Juízo
Procuradoria da República no Município de Cáceres, MT.
Instância

Administrativa – fase investigatória.

Data de instauração

23 de fevereiro de 2016.

Partes no processo
Valores, bens ou direitos
envolvidos

Polo ativo: Procuradoria da República no município de Cáceres, MT.
Polo passivo: Mineração Apoena S.A. ("Apoena")
Não é possível estabelecer valor envolvido. O processo atualmente
encontra-se em fase investigatória.
Trata-se de Inquérito Civil visando apurar danos ambientais
eventualmente causados ao Sítio Arqueológico Arraial de São Francisco
Xavier, em meados de setembro de 2014, localizado em Vila Bela da
Santíssima Trindade, MT.

Principais fatos

O Inquérito Civil foi inicialmente instaurado para averiguar possíveis
danos a comunidades quilombolas de Vila Bela da Santíssima Trindade,
em virtude de instalação de atividades de sociedade que veio a ser sucedida
pela Apoena dentro de território reclamado pelas comunidades. Ao longo
das investigações, em informações prestadas pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, foi apontado que a ampliação da
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área de depósito de estéril da Mina São Francisco teria gerado danos ao
território do Sítio Arqueológico, sem a aprovação de ampliação do
depósito.
Em 15 dezembro de 2014, foi emitido Relatório de Fiscalização pelo
IPHAN nos autos do processo administrativo e posteriormente
encaminhado para a Procuradoria pelo qual foi recomendado à empresa a
realização das seguintes medidas: (i) proibição de avanço de depósito de
estéril para além da área autorizada; (ii) atendimento às recomendações
apresentadas em laudo arqueológico; (iii) apresentação de novo Estudo de
Impacto sobre as estruturas registradas no laudo dos itens anteriores;
(iv) resolução definitiva da situação de guarda do acervo
histórico/arqueológico; (v) elaboração e execução de projeto museológico
e museográfico; (vi) custeio das medidas tomadas pelo Poder Público
Municipal na segurança do museu; (vii) custeio do Treinamento de pessoal
para compor os quadros funcionais do museu; (viii) custeio dos estudos
para formação de profissional de museologia; (ix) estruturação do parque
patrimonial de São Francisco Xavier; (x) formulação de plano de manejo
(sinalização, visitação monitorada e condições de acesso) para a área;
(xi) adoção e custeio de ações de fomento para promover o turismo
cultural em Vila Bela da Santíssima Trindade.
O IPHAN informou à Procuradoria que enviou comunicação sobre a
necessidade de realização de medidas mitigatórias e compensatórias a
serem desenvolvidas a partir de um TAC.
Em 14 de agosto de 2017, o Delegado de Polícia Federal em Cáceres, MT
comunicou a instauração do Inquérito Policial (IPL n.º 135/2017) em face
de Apoena para apuração dos fatos.
Em 20 de fevereiro de 2019, a Procuradoria promoveu o declínio de
atribuições em favor do Ministério Público estadual, tendo em vista que o
processo de tombamento ocorreu em esfera estadual e permanece pendente
em esfera federal, junto ao IPHAN. O inquérito civil foi encaminhado para
a 4ª Câmara de Coordenação de Revisão, que não homologou o declínio
de atribuições e encaminhou o inquérito civil para a Procuradoria da
República no Município de Cáceres, MT.
Em 4 de outubro de 2019 foi realizada reunião inicial junto ao IPHANMT, na qual o referido órgão apresentou minuta inicial de TAC para
avaliação e resposta pela Apoena, em reunião agendada para 6 de
novembro de 2019. Em 11 de novembro de 2019 foi apresentada pela
Apoena contraminuta à minuta do TAC, pela qual a Apoena apresentou
alterações aos termos propostos, em especial quanto à inexistência de
reconhecimento de invasão ao entorno do Complexo Arqueológico.
O IPHAN apresentou Nota Técnica em resposta à contraminuta
apresentada pela Apoena, mantendo os termos proposto na minuta
inaugural, inclusive a necessidade de reconhecimento de dano ao
patrimônio arqueológico.
Em 27 de janeiro de 2020 foi realizada nova reunião junto ao IPHAN, na
qual Apoena comunicou não haver interesse na realização do TAC nos
termos propostos pelo IPHAN, haja vista a inexistência de quaisquer das
práticas implicadas pelo órgão.

Em 8 de julho de 2020, a Procuradoria proferiu despacho determinando:
(i) aguardar a manifestação do IPHAN (quanto às medidas adotadas para
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evitar o acionamento do poder judiciário, ante o princípio da eficiência); e
(ii) o deferimento da dilação de prazo, em 30 dias, para vistoria da SEMA
in loco para auferir os eventuais impactos causados.
Consoante despacho proferido pela Procuradoria, em abril de 2020, o
IPHAN realizou fiscalização in loco ao entorno do sítio arqueológico,
constatando a paralisação das atividades da empresa no local (Petição
PRM-CAC-MT-00002870/2020).
Chance de perda

Remota

Análise do impacto em caso
de perda/ Razões da relevância
do processo para a Companhia

Caso julgada procedente a existência de dano ao patrimônio arqueológico,
a Procuradoria poderá ingressar na esfera judicial cível com Ação Civil
Pública requerendo, provavelmente, a condenação da Apoena em
obrigação de fazer a reparação eventuais dos impactos ocorridos em
decorrência do depósito de estéril, bem como a condenação ao pagamento
de indenização baseada no valor do proveito econômico auferido pela
ampliação do depósito.
Não há valor provisionado.

Valor provisionado, se houver

Inquérito Policial (IPL nº 135/2017)
Juízo
Delegacia de Polícia Federal em Cáceres, MT.
Instância

Administrativa – fase investigatória.

Data de instauração

17 de julho de 2017.

Partes no processo
Valores, bens ou direitos
envolvidos

Polo ativo: Delegacia de Polícia Federal em Cáceres, MT.
Polo passivo: Mineração Apoena S.A. ("Apoena")
Não é possível estabelecer valor envolvido. O processo atualmente
encontra-se em fase investigatória.
Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível ocorrência de
crime contra o Ordenamento Urbano e Patrimônio Cultural, na forma de
suposto despejo de estéril no Sítio Histórico Arqueológico do Arraial de
São Francisco Xavier.
O Inquérito Policial foi instaurado após o envio de ofício pela Procuradoria
da República no Município de Cáceres, MT, nos autos do Inquérito Civil
n.º 1.20.001.000043/2016-11.

Principais fatos

Em 1 de fevereiro de 2018, o IPHAN apresentou Nota Técnica, pela qual
informou que, teria sido constatada, por meio de vistorias in loco, a
ampliação do depósito de estéril antes da finalização do processo
n.º 01425.000288/2014-06, que trata da solicitação administrativa de uso de
parte do entorno paisagístico do complexo arqueológico.
Em 10 de setembro de 2018, foi encaminhado ofício à Companhia,
requisitando a qualificação dos responsáveis na empresa por determinar a
ampliação de depósito estéril. Nesse contexto, em 3 de outubro de 2018, a
Companhia apresentou à Delegacia de Polícia informações relacionadas ao
gerente geral da empresa à época dos fatos e responsável pela determinação
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do depósito de estéril bem como informações relacionadas ao atual diretor
da empresa que era gerente geral de operações à época dos fatos.
Em 18 de julho de 2019 foi ouvido como testemunha o atual diretor da
empresa, que afirmou não ter descumprido qualquer norma ambiental
relativa a atividades de mineração, e comprometeu-se a apresentar
documentação da regularidade das atividades da empresa.
Em 10 de julho de 2019 foi requerido o envio de intimação a funcionário
da Companhia para oitiva.
Em 24 de janeiro de 2020 o Inquérito Policial foi encaminhado ao
Ministério Público Federal, retornando em 6 de fevereiro de 2020 com o
deferimento do pedido de concessão de prazo para a conclusão das
investigações.
Em 10.03.20, a Companhia recebeu Ofício da Delegacia de Polícia Federal
solicitando informações adicionais para instrução do Inquérito, o qual foi
devidamente atendido pela Companhia, sem que tenham sido realizados
novos requerimentos ou enviadas novas intimações.
Chance de perda

Remota.
Na hipótese de perda haverá o ajuizamento de ação criminal em desfavor
do indivíduo que era diretor da empresa à época dos fatos, podendo ser
incluída a Apoena no polo passivo da ação penal para pagamento de multa,
restituição da área impactada e devolução de vantagem econômica
adquirida em decorrência do dano, podendo ser estimado nos seguintes
patamares máximos:

Análise do impacto em caso
de perda/ Razões da
relevância do processo para a
Companhia

a) Quanto à multa: R$ 500.000,00, posto que o art. 63 da Lei 9.605/98 não
apresenta patamares mínimos e máximos para fixação da multa, todavia
presentes no disposto no art. 72 do Decreto nº 6.514/2008;
b) Quanto à restituição da área: R$ 5.000.000,00, para realização de obras
de restauração da área impactada; e
c) Quanto à devolução de vantagem econômica: R$ 0,00, considerando que,
segundo relatório de operações da Mina São Francisco no 2º, 3º e 4º
quadrimestre de 2014 (Management’s Discussion and Analysis-MDA),
houve, na verdade, redução na captação de minérios pela empresa.

Valor provisionado, se
houver

Não há valor provisionado.
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Processo Criminal nº 1002544-73.2019.4.01.3601
Juízo
2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Cáceres, MT.
Instância

1ª Instância.

Data de instauração

21 de novembro de 2019.

Partes no processo
Valores, bens ou direitos
envolvidos

Polo ativo: Ministério Público Federal.
Polo passivo: Mineração Apoena S.A. ("Apoena")
Não é possível estabelecer valor envolvido. O processo não possui valor da
causa atribuído.
Trata-se de denúncia apresentada relacionada a suposta prática do crime
previsto no art. 55, caput, da Lei n.º 9.605/98.
Foram juntados aos autos cópia integral do Inquérito Policial - IPL
n.º 225/2016, instaurado pela Delegacia de Polícia Federal em Cáceres,
MT, para apurar denúncia de extração mineral não autorizada de ouro na
região da Serra do Caldeirão/Serra Dourada em Pontes e Lacerda, MT.
A denúncia foi realizada tendo em vista atividades de extração de minério
realizada por cerca 2.500 pessoas vinculadas à empresa COOPERPONTES
– Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Pontes e Lacerda, sendo
que nenhuma de referidas pessoas ou referida cooperativa possuem
qualquer vinculação à Apoena.

Principais fatos

Segundo a denúncia da Promotoria, à época dos fatos a empresa Mineração
Taraucá Indústria e Comércio S.A., é quem detinha a autorização de
pesquisa, tendo sido gerado um título de "Alvará de Pesquisa" com
vencimento em 2 de março de 2019, conforme consta no processo
n.º 866.379/2000 da Agência Nacional de Mineração (ANPM). Entretanto,
a denúncia alega que teria sido constatado que, desde março de 2016, a
Apoena é quem efetivamente estaria realizando atividades de mineração no
local, em razão de suposto acordo firmado entre ambas as empresas.
Em petição protocolada na mesma data do oferecimento da denúncia, o
Ministério Público Federal propôs a suspensão do processo pelo prazo de
dois anos, nos termos do art. 89 da Lei n.º 9.099/95, mediante
(i) cumprimento de reparação do dano eventualmente ocorrido em data
anterior à autorização, devendo a denunciada, se for o caso, demonstrar a
inexistência de referido dano ambiental; e (ii) prestação pecuniária no
montante de R$20.000,00, para entidade posteriormente indicada.
A Apoena pretende alegar a inépcia da denúncia, uma vez que (i) referida
denúncia foi oferecida anteriormente à conclusão do Inquérito Delegacia de
Polícia Federal em Cáceres, MT e; (ii) o art. 3º da Lei n.º 9.605/98
condiciona a responsabilização da pessoa jurídica à vinculação direta ao
administrador da empresa responsabilizada pelo cometimento do delito,
bem como ao interesse ou benefício advindo da prática ocorrida (o que não
foi observado pelo Ministério Público quando do oferecimento da denúncia,
ignorando o depoimento realizado pelo administrador). Ademais, o delito
descrito no art. 55, caput, da Lei 9.605/98 possui prazo prescricional de
quatro anos para julgamento final do processo (trânsito em julgado) sob
pena de extinção da pretensão punitiva, consoante art. 109 do Código Penal.
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Em 29 de julho de 2020, foi declarada incompetência da 2ª Vara Federal da
SSJ de Cáceres-MT e determinada remessa ao Juizado Especial Federal,
haja vista a pena máxima de 01 ano para o delito tratado no processo.
Em 31 de julho de 2020 o processo foi remetido à 1ª Vara Federal Cível e
Criminal da subseção judiciária de Cáceres-MT.
Chance de perda

Remota

Análise do impacto em caso
de perda/ Razões da
relevância do processo para a
Companhia

A pena prevista para o crime do art. 55, caput, da Lei n.º 9.605/98 é de
detenção, de seis meses a um ano, e multa. No entanto, a Apoena entende
que, caso haja procedência da denúncia e condenação transitada em julgado
sob a égide do art. 55, caput, da Lei 9.605/98, antes da finalização do prazo
prescricional, poderá haver condenação à obrigação de reparação dos danos
oriundos da extração efetiva de minérios e pagamento de multa simples.
Administrativamente, é remota também a possibilidade de aplicação de
penalidade de declaração de caducidade da autorização de pesquisa e
concessão de lavra por descumprimento dos prazos, haja vista a inexistência
de advertência ou multa aplicadas previamente pela ANM.

Valor provisionado, se
houver

Não há valor provisionado.

4.3.1 – Valores provisionados referentes aos processos descritos no item 4.3 acima
Em 30 de junho de 2020, não havia valor provisionado para os processos descritos no item 4.3 acima, em virtude
do prognóstico atribuído a referidos processos.
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4.4 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias sejam
administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores
Não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a Companhia ou
suas controladas sejam parte e cujas partes contrárias sejam administradores ou ex-administradores,
controladores ou ex-controladores ou investidores da Companhia ou de suas controladas.
4.4.1 – Valores provisionados referentes aos processos descritos no item 4.4 acima
Não aplicável, uma vez que não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo,
em que a Companhia ou suas controladas sejam parte e cujas partes contrárias sejam administradores ou exadministradores, controladores ou ex-controladores ou investidores da Companhia ou de suas controladas.
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4.5 - Processos sigilosos relevantes
Não há processos sigilosos relevantes em que a Companhia ou suas controladas sejam parte.
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos e relevantes em
conjunto
Não há processos repetitivos ou conexos, baseados em fatos e causas jurídicas semelhantes, que não estejam
sob sigilo e que em conjunto sejam relevantes.
4.6.1 – Valores provisionados referentes aos processos descritos no item 4.6 acima
Não aplicável, uma vez que não há processos repetitivos ou conexos, baseados em fatos e causas jurídicas
semelhantes, que não estejam sob sigilo e que em conjunto sejam relevantes.
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4.7 - Outras contingências relevantes
Na data deste Formulário de Referência, não há outras contingências que a Companhia julga relevantes, além
das incluídas nos itens anteriores.
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4.8 – Em relação às regras do país de origem do emissor estrangeiro e às regras do país no qual os valores
mobiliários do emissor estrangeiro estão custodiados, se diferente do país de origem, identificar:
a. restrições impostas ao exercício de direitos políticos e econômicos
O Memorando e Estatuto Social (Memorandum and Articles of Association) da Companhia estabelecem que
cada ação da Companhia confere ao seu titular o direito a um voto na assembleia geral de acionistas, direito à
participação proporcional em qualquer distribuição de dividendos pela Companhia e o direito à distribuição
proporcional ao excedente do ativo da Companhia no caso de liquidação.
Sempre que as ações da companhia forem representadas por BDRs, os titulares de BDRs não serão considerados
acionistas da Companhia, não lhes sendo conferido direito a voto nas assembleias da Companhia, tampouco
lhes cabendo o direito de participação nas referidas assembleias.
É assegurado aos titulares de BDRs o direito de se fazer representar nas assembleias da Companhia pelo
Depositário, na proporção das ações representadas pelos BDRs de sua titularidade, por meio de orientação de
voto encaminhada ao Depositário. Importa ressaltar que subsiste a possibilidade de o titular dos BDRs não
receber informações acerca da assembleia da Companhia em tempo hábil para encaminhar ao Depositário sua
orientação de voto.
Nos termos do Memorando e Estatuto Social, exceto nos casos apontados abaixo, as deliberações em assembleia
geral são tomadas pela maioria simples dos presentes, ou, se a deliberação ocorrer por escrito, todos os votos
das ações com direito a voto. Algumas matérias, no entanto, estão sujeitas à aprovação por não menos de 2/3
dos acionistas presentes, ou, se a deliberação ocorrer por escrito, todos os votos das ações com direito a voto,
dentre elas:
(a) aditamento ao Memorandum of Association;
(b) alteração nos direitos conferidos à uma determinada classe de ação;
(c) aditamento do Estatuto da Companhia que implique no aumento ou diminuição do número de membros
do Conselho de Administração;
(d) adicionar, alterar ou remover restrições aos direitos sobre a emissão, negociação ou titularidade das
ações da Companhia; e
(e) a alteração da jurisdição aplicável à Companhia para outra que não as Ilhas Virgens Britânicas.
Outras questões sobre os direitos e proteções aplicáveis aos acionistas minoritários podem ser consultadas no
item "e" abaixo desta Seção.
O Conselho de Administração da Companhia poderá deliberar a distribuição de lucros da Companhia sob a
forma de dividendos, em data e montante que entenda adequados, se estiver convencido, razoavelmente, que
imediatamente após a distribuição de tais dividendos o ativo da Companhia continuará superando seu passivo
e que a Companhia continuará apta a pagar suas obrigações, conforme tornem-se exigíveis.
Ainda, compete ao Conselho de Administração da Companhia fixar a data-base para determinação dos
acionistas da Companhia com direito à participação na distribuição de dividendos da Companhia, data-base esta
que não poderá anteceder à data da liquidação do pagamento dos dividendos em mais de 60 dias. Caso não seja
fixada uma data-base nos termos acima expostos, será considerada como data-base para a determinação dos
acionistas com direito à participação na distribuição de dividendos o dia em que for realizada a Reunião do
Conselho de Administração da Companhia que deliberar pelo pagamento de dividendos aos acionistas, sendo a
posição acionária apurada no encerramento do dia, assim considerado o horário de fechamento do mercado em
que as ações da Companhia são negociadas.
Os dividendos poderão ser pagos em dinheiro, ações totalmente integralizadas de emissão da Companhia, ou
quaisquer outros bens.
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A declaração de dividendos deverá ser comunicada a todos os acionistas da Companhia, sendo que, dividendos
declarados e que permaneçam jacentes por período de 3 anos, contados da data de sua declaração, poderão,
mediante decisão do Conselho de Administração, ser revertidos em favor da Companhia.
Os dividendos devidos e não pagos, ainda que não reclamados, não farão jus ao acréscimo de juros de qualquer
natureza.
Ademais, não há no Memorando e Estatuto Social (Memorandum and Articles of Association) da Companhia
previsão de dividendo mínimo obrigatório, diferentemente do aplicável a sociedades anônimas regidas pela Lei
das Sociedades por Ações, conforme disposto no art. 202 de referida lei.
b. restrições à circulação e à transferência dos valores mobiliários
A transferência de Ações da Companhia é regida pelo art. 24. da Seção 54-A do BVI Business Companies Act
de 2004. A Seção 54 de referida norma estabelece a possibilidade de transferência de ações sem a necessidade
de sua formalização por instrumento escrito, contanto que tal transferência seja realizada nos termos da Lei, e
das normas e procedimentos da bolsa de valores em que as ações sejam negociadas.
A legislação canadense sobre valores mobiliários estabelece vedação aplicável a todos que tenham acesso a
informações confidencias da Companhia à negociação de valores mobiliários da Companhia, antes que tal
informação venha a ser devidamente divulgada ("Insider Trading"). Nos termos de tal legislação, a prática de
insider trading se estende a pessoas ou entidades em posse de informação relevante da companhia, não
divulgada a público, que mantenham "Relação Especial" com a Companhia. "Relação Especial" com a
Companhia engloba suas afiliadas, controladas, membros do Conselho de Administração, Diretores,
empregados, aqueles que conduzam algumas espécies de transações com a Companhia, ou pessoas que recebam
informações relevantes e não divulgadas ao público, por quaisquer das pessoas ou entidades acima listadas.
Ainda, nos termos da legislação canadense aplicável à Companhia, é vedada a negociação de valores mobiliários
que configure distribuição de valores mobiliários (assim considerada, dentre outras hipóteses, a negociação de
valores mobiliários de um emissor que não tenha outros valores mobiliários em circulação, ou a negociação de
valores mobiliários de titularidade de pessoa ou entidade titular de valores mobiliários equivalente a 20% ou
mais dos valores mobiliários com direito a voto de determinado emissor), salvo se tal negociação seja
acompanhada de emissão de prospecto, ou realizada sob a égide das exceções à obrigação de publicação de
prospecto.
Nos termos da Seção 2.8 do Nation instrument 45-102 – Prospectus Exempt Distributions (NI 45-102), a
publicação de prospecto de distribuição não é aplicável às transações realizadas por pessoa detentora de mais
de 20% dos valores mobiliários com direito a voto de determinado emissor nas seguintes hipóteses, dentre
outras: (i) se o emissor for companhia listada no Canada por, pelo menos, quatro meses; (ii) o alienante das
ações seja titular destas por, pelo menos, quatro meses; (iii) não tenham sido realizados esforços não-usuais
para preparar o mercado para a distribuição, ou esforços para a criação de demanda pelos valores mobiliários
objeto de distribuição; e (iv) não tenha sido paga comissão extraordinária a terceiro com relação à transação.
Adicionalmente, nos termos da OSC Rule 72-503 – Distributions Outside Canada ("Rule 72-503"), o requisito
de publicação de prospecto de oferta não é aplicável à distribuição de valores mobiliários para pessoas fora do
Canadá, contanto que tal oferta de distribuição tenha sido registrada nos termos da jurisdição aplicável à tal
oferta, e, se aplicável, objeto de autorização pela autoridade competente. Nesta seara, a jurisprudência dos
órgãos da regulação canadense é no sentido de que uma distribuição realizada em ambiente de bolsa regulada
em jurisdição fora do Canadá será uma distribuição realizada para uma pessoa ou entidade fora do Canadá se
tanto o vendedor ou terceiro a ele relacionados, parte na transação, não tenha razão para acreditar que a transação
objeto da oferta de distribuição tenha sido arranjada com contraparte no Canadá. Observados estes requisitos, a
regulação canadense concernente à obrigatoriedade de realização da oferta pública com prospecto não será
aplicável.
Por fim, compete à autoridade canadense sobre o mercado de valores mobiliários, o poder de, realizado um
juízo de conveniência e oportunidade, proibir a negociação com valores mobiliários de emissor em
desconformidade com a legislação canadense aplicável.
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c. hipóteses de cancelamento de registro, bem como os direitos dos titulares de valores mobiliários nessa
situação
A exclusão involuntária de um determinado emissor de um segmento de listagem pela TSX é regulada pela
seção 709 do Manual do Emissor da TSX (TSX Company Manual), e poderá ocorrer se, na opinião da TSX, a
situação econômico-financeira ou resultado operacional do emissor listado seja insatisfatória, ou denote
incompatibilidade com o segmento de listagem. Nesse sentido, a Seção 710 do referido manual prevê as
seguintes hipóteses para a exclusão de emissor dos segmentos de listagem caso:
(i)

a condição financeira do emissor seja tal que, na opinião da TSX, a viabilidade financeira do emissor seja
questionável;

(ii)

o emissor de valores mobiliários tenha cessado suas atividades ou expressado intenção de encerrar suas
atividades; ou

(iii) o emissor de valores mobiliários realize desinvestimento de parte substancial de suas operações de tal
sorte que o emissor não mais faça jus à listagem.
São outras circunstâncias em que a TSX poderá considerar a exclusão involuntária do emissor de seus segmentos
de listagem:
(i)

caso, na opinião da TSX, e nos termos da Seção 711 do Manual do Emissor da TSX, o volume negociado
ou preço das ações não justifique a negociação dos valores mobiliários do emissor no segmento em que
se encontram listados;

(ii)

caso, nos termos da Seção 713 do Manual do Emissor da TSX, o emissor permaneça em desconformidade
com os requisitos, manuais e políticas da TSX;

(iii) caso, nos termos da Seção 708 do Manual do Emissor da TSX, a TSX tome conhecimento de que o emissor
se tornou insolvente ou teve sua falência declarada.
Caso a TSX entenda que qualquer dos critérios de exclusão acima apontados é aplicável a um emissor listado,
a TSX encaminhará comunicado ao emissor e ao mercado informando que o emissor está em procedimento de
revisão do processo de exclusão do segmento de listagem. Em tal oportunidade, será concedido prazo ao emissor
para apresentação de resposta, ou para que este supra as deficiências que deram causa ao início do procedimento.
Caso o emissor não seja capaz de manter os padrões de conformidade estabelecidos pela TSX, esta determinará
a exclusão do emissor de seu segmento de listagem.
Caso o emissor seja objeto de uma transação que retire suas ações de circulação (going private transaction),
este poderá solicitar, para cada classe ou espécie de valor mobiliário, a saída voluntária do mercado organizado
da TSX. Para tanto, deverá encaminhar carta apontando as razões para a saída. A TSX geralmente irá requerer
a aprovação de todos os titulares dos valores mobiliários listados, a fim de deferir a saída voluntária do mercado
organizado da TSX.
Uma transação para retirar as ações do emissor de circulação (going private transaction) poderá ocorrer sob a
forma de oferta pública hostil ou negociada de forma amigável com a companhia-alvo e seus acionistas. No
caso de negociação amigável a transação poderá se dar em uma das seguintes formas: (i) realização de oferta
pública de aquisição de controle ("take-over bid" nos termos da legislação Canadense de valores mobiliários),
(ii) um plano de reorganização societária aprovado judicialmente, nos termos da regulação aplicável; ou (iii)
um plano pré-aprovado pelos acionistas para a incorporação ou fusão do emissor, aprovado nos termos da
regulação aplicável. Caso a operação societária não seja aprovada pelo Conselho de Administração da
Companhia, poderá ser realizada oferta pública de aquisição, como por exemplo no caso de uma oferta de
aquisição hostil (agressive take-over) regulada pela NI 62-104, conforme apontado na Seção 18 deste
Formulário de Referência.
Além dos procedimentos para término da listagem das ações do emissor perante a TSX descritos acima, o
emissor também deverá observar os seguintes procedimentos a fim de deixar de ser um "reporting issuer"
(emissor sujeito a obrigações periódicas e contínuas de divulgação de informações) perante a Ontario Securities
Comission (OSC), nos termos da National Policy 11-206 – Process for Cease to be a Reporting Issuer
Apllications ("NP 11-206").
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Nos termos da referida norma, o emissor poderá solicitar a adoção de procedimento simplificado sempre que
observados os seguintes critérios: (i) os valores mobiliários de sua emissão tenham por beneficiários finais não
mais do que 15 titulares, em cada uma das jurisdições do Canadá e menos de 51 titulares no total ao redor do
mundo; (ii) os valores mobiliários de sua emissão não sejam mais negociados no Canadá, ou em qualquer outro
país, em mercado em que os dados das transações com valores mobiliários sejam publicamente reportados; e
(iii) o emissor não esteja em desconformidade com a legislação de qualquer país que lhe seja aplicável.
Além dos procedimentos acima apontados, existem outros procedimentos por meio dos quais um emissor pode
deixar de ser um reporting issuer (ou "companhia de capital aberto"), desde que atendidas certas condições,
incluindo quando houver um número reduzido de valores mobiliários no Canadá mantidos por residentes no
Canadá. Em tais casos, arquivado o pedido de fechamento de capital.
d. hipóteses em que os titulares de valores mobiliários terão direito de preferência na subscrição de ações,
valores mobiliários lastreados em ações ou valores mobiliários conversíveis em ações, bem como das
respectivas condições para o exercício desse direito, ou das hipóteses em que esse direito não é garantido,
caso aplicável
O Conselho de Administração da Companhia poderá aprovar, a seu livre critério, a emissão de um número
ilimitado de novas ações da Companhia.
O Memorando e Estatuto Social da Companhia afastam expressamente o direito de preferência dos acionistas
da Companhia em novas emissões de ações, tanto no caso de subscrições públicas como no caso de subscrições
privadas.
A Companhia, pelo fato de ter suas ações listadas na Bolsa de Valores de Toronto (TSX), deverá requerer a
anuência prévia da TSX acerca de qualquer operação envolvendo a emissão, ainda que potencial, de ações da
Companhia.
e. outras questões do interesse dos investidores
Outras proteções aos direitos de acionistas minoritários
A Companhia, pelo fato de ter suas ações listadas na Bolsa de Valores de Toronto (TSX), está sujeita ao
Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transaction ("MI 61-10"),
que regula a disponibilização de informações, avaliação de ativos (valuation), revisão e aprovação de processos
para transações que possam ser caracterizadas como abusivas ou realizadas em detrimento dos interesses de
acionistas minoritários, incluindo, ofertas por partes relacionadas do emissor (insider bids), ofertas do emissor
(issuer bids), operações societárias e transações com partes relacionadas.
Insider Bids: são ofertas de aquisição propostas por um ou mais acionistas que são partes relacionadas (insiders)
de um emissor ao tempo da oferta, incluindo acionistas com participação relevante (titulares de mais de 10%
das ações em circulação do emissor). Observadas as exceções aplicáveis, o ofertante nesta modalidade de oferta
deve apresentar aos demais acionistas laudo de avaliação da companhia, a ser elaborado por avaliador
independente, às expensas do ofertante. Caberá a um comitê independente formado por conselheiros
independentes do emissor determinar o avaliador, bem como supervisionar o trabalho deste na elaboração da
avaliação da companhia, empregando melhores esforços para que esta seja concluída em tempo hábil.
Issuer bids: são ofertas de aquisição propostas pelo próprio emissor. Observadas as exceções legalmente
previstas, quando tal oferta é realizada, deve ser apresentado aos acionistas laudo de avaliação elaborado por
avaliador independente. Adicionalmente, o documento de divulgação encaminhado aos acionistas (espécie de
"edital") deve descrever o histórico da oferta, informações concernentes a todas as avaliações (valuations)
anteriormente realizadas, discussão dos processos de revisão e aprovação adotados pelo Conselho de
Administração da Companhia e pelo comitê especial, uma declaração de intenção de todas as partes interessadas
sobre a aceitação ou não da oferta – se do conhecimento do emissor após indagar razoavelmente – e uma
descrição dos efeitos esperados pelo emissor caso a oferta venha a ser bem sucedida sobre os direitos de voto
diretos ou indiretos de todas as partes interessadas.
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Operação societárias incluindo fusões e incorporações, ou demais transações em que os direitos de um titular
de ações poderão ser extintos sem o seu consentimento requererão a apresentação de laudo de avaliação da
Companhia bem como a aprovação pela a maioria dos acionistas sem interesse na transação ("aprovação da
minoria").
O MI 61-101 também se aplica nas transações realizadas entre o emissor e qualquer parte relacionada, salvo se
esta for considerada um credor de boa-fé. Considera-se parte relacionada, para os fins da MI 61-101 (i) membros
do conselho de administração e diretores do emissor; (ii) a pessoa com poder diretivo substancial sobre os
negócios ou operações do emissor; ou (iii) a pessoa com direitos sobre valores mobiliários do emissor
representando 10% ou mais dos valores mobiliários do emissor com direito de voto. Nos termos da referida
regulação, transações com partes relacionadas, incluem transações realizadas entre o emissor e partes
relacionadas do emissor quando da transação que se pretende realizar, que resulte, dentre outros, em: (a) emissão
de valores mobiliários destinado a parte relacionada, ou a subscrição de ações de uma parte relacionada pelo
emissor; (b) aquisição de ativos de uma parte relacionada, ou a venda, pelo emissor, de ativos para uma parte
relacionada; (c) aluguel de propriedade de ou para parte relacionada; (d) realização de mútuos de ou para partes
relacionadas; ou (e) realização de operações societárias envolvendo a parte relacionada, incluindo aquisição da
parte relacionada pelo emissor. Transações com partes relacionadas ficam sujeitas a obrigações de divulgação
específica e, exceto nos casos de exceções, de apresentação de laudo avaliação (valuation) e de aprovação da
minoria, tal como definida acima.
Mais informações sobre transações com partes relacionadas estão descritas na Seção 16 deste Formulário de
Referência.
As avaliações (valuation) realizadas em atendimento ao disposto no MI 61-101 devem ser preparadas por
avaliador independente devidamente qualificado. A MI 61-101 determina obrigações de divulgação específicas
aplicáveis ao avaliador e o objeto de avaliação, ao método de avaliação e os requisitos para o arquivamento da
avaliação (valuation) e ao consentimento do avaliador para a divulgação e arquivamento. A avaliação
(valuation) de ser supervisionada pelo Conselho de Administração do emissor ou um comitê independente
formado pelo Conselho de Administração (e somente um comitê independente no caso de insider bids, conforme
acima).
Sempre que a aprovação da minoria se fizer necessária para a realização de uma operação societária ou transação
com parte relacionada, esta deverá ser obtida em votação por classe de valores mobiliários em separado de todos
os titulares de valores mobiliários afetados. Não são considerados para fins do cômputo destes votos, valores
mobiliários que sejam detidos, controlados ou dirigidos pelo emissor, ou qualquer parte relacionada, incluindo
qualquer parte relacionada de uma parte interessada ou envolvida na transação.
Insider e Reporte Antecipado: É dever de todo o adquirente de valores mobiliários que, em virtude de transação
realizada, passe a deter mais de 10% dos valores mobiliários em circulação com direito a voto, ou ações (ou
títulos conversíveis em ações), nos termos do National Instrument 62-104 – Take over Bids and Issuer bids ("NI
62-104"): (a) imediatamente (e em nenhuma hipótese após a abertura dos mercados no dia subsequente à
aquisição) emitir e arquivar fato relevante contendo as informações requeridas pela seção 3.1 do National
Instrument 62-103 – The Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting Issues ("NI
62-103"); e (b) imediatamente (e em nenhuma hipótese após dois dias úteis da data da aquisição) arquivar junto
à autoridade competente relatório contendo as informações de que trata a NI 62-103.
Os acionistas que tenham realizado a divulgação de informações nos termos do parágrafo anterior deverão
realizar novas divulgações de informação sempre que: (a) referidos acionistas adquiram ou alienem direitos
sobre valores mobiliários da companhia representativos de 2% ou mais das ações em circulação de um emissor
(ou valores mobiliários conversíveis em 2% ou mais das ações em circulação do emissor); ou (b) ocorra uma
mudança relevante no último relatório encaminhado nos termos do parágrafo acima. Cabe a tal acionista emitir
e arquivar um fato relevante e arquivar relatório nos termos da NI 62-104 sempre que este deixe de ser titular
de 10% ou mais dos valores mobiliários em circulação com direito a voto.
Por fim, uma fez adquiridos valores mobiliários equivalentes a mais de 10% dos valores mobiliários em
circulação, com direito a voto, de um determinado emissor, o acionista adquirente passa a ser considerado um
insider (reporting insider) da companhia, sendo sujeito às disposições da NI 55-104 – Insider Reporting
Requirements and Exemptions ("NI 55-104"). Nos termos de tal regulação, acionistas considerados insiders
deverão, enquanto forem considerados insiders, cumprir, dentre outros, os seguintes requisitos e procedimentos:
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(i) arquivar relatório inicial no System for Electronic Disclosure by Insiders (SEDI) em até dez dias da transação
acima apontada que o configure como insider; e (ii) arquivar relatórios subsequentes em até 5 dias da ocorrência
de qualquer das seguintes hipóteses: (a) alteração da posição detida pelo titular de valores mobiliários; ou (b)
mudança nos direitos e obrigações do insider com relação a instrumentos financeiros relacionados a valores
mobiliários da Companhia.

PÁGINA: 72 de 394

Formulário de Referência - 2020 - AURA MINERALS INC.

Versão : 8

5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos

5.1 – Políticas de gerenciamento dos riscos indicados no item 4.1 e controles internos
(a)

razões pelas quais o emissor não adotou uma política formalizada de gerenciamento de riscos

A Companhia não possui uma política formal específica de gerenciamento de riscos. No entanto, a Companhia
adota determinadas práticas para o gerenciamento de riscos aos quais a Companhia está exposta. A Companhia
entende que, atualmente, referidas práticas são adequadas para a gestão dos riscos aos quais a Companhia está
exposta, não tendo se mostrado crítica, até o momento, a necessidade de formalização de política. Em que pese
a Companhia não ser obrigada a possuir referida política formalizada, a Companhia avalia continuamente a
necessidade de elaboração de uma política formal de gerenciamento de riscos, já tendo contratado consultoria
especializada a este respeito, sendo que os estudos realizados estão atualmente sob discussão.
A Companhia constantemente monitora mudanças no cenário macroeconômico e setorial que possam
influenciar suas atividades, através de acompanhamento dos principais indicadores de performance, incluindo
índices de liquidez, estrutura de custos, rentabilidade dos ativos e condições macro e microeconômicas dos
mercados onde opera.
O Conselho de Administração aprova, anualmente, o orçamento do exercício subsequente, considerando, entre
outros fatores, para fins da alocação de recursos, os riscos aos quais a Companhia está exposta e a efetividade
esperada quando da elaboração do orçamento anterior contra o resultado efetivamente verificado. A execução
do orçamento é acompanhada ao longo do ano e, se necessário, revisado.
Os conselheiros e diretores não-estatutários da Companhia possuem experiência nas jurisdições em que a
Companhia opera. Além disso, o Conselho de Administração, por meio de suas práticas de governança
corporativa, recebe regularmente atualizações gerenciais e técnicas e relatórios de progresso relativos às
subsidiárias da Companhia e, dessa forma, mantém a supervisão de seus negócios e operações.
Adicionalmente, os diretores não-estatutários visitam regularmente as operações da Companhia em jurisdições
estrangeiras, a fim de garantir o controle e o gerenciamento eficazes das suas operações no exterior. Essas visitas
frequentes, possibilitam que tais diretores mantenham contato próximo a funcionários locais, funcionários do
governo, empresários e comunidade em geral; essas interações aprimoram o conhecimento de tais diretores
sobre a cultura local e os mantém atualizados sobre as práticas de negócios. Tais conhecimentos são
regularmente compartilhados com o Conselho de Administração da Companhia.
Adicionalmente, diversos outros executivos seniores e não seniores visitam as operações da Companhia
frequentemente.
A performance de operação de cada país é revisada semanalmente para seus principais indicadores de
desempenho (KPI’s) operacionais e de segurança, e mensalmente há reuniões em que são discutidos em maior
detalhe o financeiro e o fluxo de caixa de cada unidade de negócio, com a participação dos Gerentes Gerais de
cada unidade de negócio, o Chief Executive Officer (CEO), o Chief Operating Officer (COO), o Chief Financial
Officer (CFO) e o Chief Transformation Officer (CTO). Além disso, o time financeiro de cada unidade de
negócio revisa regularmente a posição financeira atual e projetada de cada operação em conjunto com o Chief
Financial Officer (CFO).
Por fim, a Companhia possui diversos fóruns e comitês internos regulares que, em sua opinião, reduzem os
riscos aos quais está exposta:
•
•
•
•
(b)

Comitê de Exploração (reuniões mensais);
Comitê de Ética (reuniões mensais ou quando necessário);
Reuniões do Comitê de Segurança (reuniões mensais); e
Reuniões de PMO de iniciativas estratégicas para todas as unidades de negócios (reuniões mensais ou
semanais dependendo do tema).
objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos

Na data deste Formulário de Referência, não há política formalizada de gerenciamento de riscos. Para as práticas
adotadas pela Companhia, vide item (a) acima.
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(c)

adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da
política adotada.

Na data deste Formulário de Referência, não há política formalizada de gerenciamento de riscos. Para as práticas
adotadas pela Companhia, vide item (a) acima.
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5.2 – Políticas de gerenciamento dos riscos de mercado indicados no item 4.2
a.
se a Companhia possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado,
destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação
A Companhia não possui uma política formal específica de gerenciamento de riscos de mercado. No entanto, a
Companhia adota determinadas práticas para o gerenciamento de riscos de mercado aos quais a Companhia está
exposta. A Companhia entende que, por englobar os riscos acima mencionados, as práticas adotadas oferecem
ferramentas adequadas para o gerenciamento dos riscos de mercado aos quais a Companhia está exposta, não
tendo se mostrado crítica, até o momento, a necessidade de formalização de política formalizada de
gerenciamento de riscos de mercado. Em que pese a Companhia não ser obrigada a possuir referida política
formalizada, a Companhia deverá adotar uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado no
futuro.
Para maiores informações sobre as práticas adotadas, vide item 5.6, abaixo.
b.
os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando houver,
incluindo:
i.

riscos de mercado para os quais se busca proteção

ii.

estratégias de proteção patrimonial (hedge)

iii.

instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)

parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos
iv.
se a Companhia opera instrumentos financeiros objetivos diversos de proteção patrimonial
(hedge) e quais são esses objetivos
v.

estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

Conforme descrito no item (a) acima, na data deste Formulário de Referência, a Companhia não adota uma
política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado.
c.
a adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da
política adotada
Conforme descrito no item (a) acima, na data deste Formulário de Referência, a Companhia não adota uma
política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado.
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5.3 – Práticas de controle adotadas para a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis
a.

Principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando
eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las

Esta seção 5.3 deve ser lida em conjunto com as Seções 5.1 e 5.2 acima.
A Companhia possui procedimentos formais para elaboração e revisão das Demonstrações Financeiras de modo
a melhor assegurar a integridade e a transparência das informações.
O sistema de controles internos e as práticas estabelecidas pela Companhia são avaliadas e monitoradas
periodicamente pela Companhia e por consultores externos. Nos exercícios encerrados em 2017, 2018 e 2019,
o Auditor Independente da Companhia realizou procedimentos limitados, previamente acordados com a
Companhia, sobre determinados controles internos.
Cabe ao Comitê de Auditoria auxiliar o Conselho de Administração na sua atribuição de fiscalização da
qualidade e da consistência das demonstrações financeiras da Companhia, inclusive reportando-se
periodicamente ao Conselho de Administração com relação à adequação dos sistemas de controles internos da
Companhia sobre relatórios financeiros.
A Companhia também mantém controle interno sobre os relatórios financeiros referentes às suas operações nas
jurisdições em que opera. A maioria dos diretores da Companhia possui proficiência em inglês, espanhol e
português, entendimento cultural local e experiência de trabalho relevante nas diferentes jurisdições
operacionais da Companhia, o que facilita uma melhor compreensão sobre relatórios financeiros e
consequentemente melhor supervisão das operações da Companhia nas jurisdições estrangeiras no contexto de
controles internos.
b.

Estruturas organizacionais envolvidas

As estruturas organizacionais da Companhia envolvidas no gerenciamento de controles internos são:
•

•

•

•
•

Conselho de Administração: O Conselho de Administração da Companhia atualmente é composto por 6
membros, elegíveis por meio da reunião anual dos sócios ou reunião extraordinária para este fim, devendo
ser especificado na convocação de referida reunião. Os Conselheiros são os responsáveis por gerenciar e
supervisionar todos os assuntos e negócios da Companhia, fazendo zelar pelas disposições do Estatuto da
Companhia e tendo todos os poderes para tal;
Comitê de Auditoria: O Comitê de Auditoria da Companhia é subordinado ao Conselho de Administração
e os membros do Comitê de Auditoria serão eleitos ou reeleitos pela reunião do Conselho de Administração
que seguir à assembleia geral anual da Companhia, para um mandato de, ao menos, três anos. O Comitê
de Auditoria é composto por, pelo menos, três conselheiros (sendo que atualmente é composto de dois
membros), os quais devem ser independentes e possuir conhecimentos financeiros (financially literate),
conforme determina a norma intitulada National Instrument 52-110 da comissão de valores mobiliários de
Ontario (Ontario Securities Commission), aplicável à Companhia. O Comitê de Auditoria é responsável,
entre outras atividades, por monitorar os sistemas e procedimentos para elaboração de relatórios financeiros
e os controles internos da Companhia, rever determinados documentos a serem divulgados ao público e
monitorar o desempenho e a independência dos auditores externos da Companhia;
Diretores: Os diretores da Companhia são nomeados pelo Conselho de Administração, que determina as
responsabilidades dos diretores (que podem ser revistas a qualquer tempo). Os diretores, principalmente o
Chief Operating Officer – COO e o Chief Financial Officer – CFO, são responsáveis por direcionar e
acompanhar, respectivamente, os trabalhos das Gerências Gerais e da Controladoria;
Gerências Gerais: Os gerentes gerais possuem como atribuição liderar e supervisionar todos os assuntos
de cada uma das unidades de negócio, incluindo, mas não se limitando, os controles internos e reportes das
áreas de Controladoria das unidades de negócio para a Controladoria Corporativa;
Controladoria: A Controladoria Corporativa reporta-se ao Chief Financial Officer – CFO e é uma área
que engloba várias atividades, tais como, contábil, fiscal e financeira/tesouraria. É, ainda, responsável por
garantir os procedimentos e controles internos de tais áreas ou de áreas que impactam estas atividades; e
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•

Contabilidade: Por contabilidade entende-se o registro de todas as movimentações contáveis de cada
unidade de negócio, conciliação de contas contábeis, elaboração das demonstrações financeiras, controle
do ativo fixo, amortização/exaustão das Minas e, também, atendimento à Auditoria Externa. A
contabilidade é parte da Controladoria da Companhia.

c.

Forma de supervisão da eficiência dos controles internos pela administração da Companhia,
indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

A Companhia conta com áreas de Planejamento e Controle de Produção (PCP) e de Controladoria em cada uma
das suas unidades de negócio que são responsáveis por revisar e verificar mensalmente a consistência dos
indicadores operacionais e dos registros efetuados na contabilidade respectivamente, bem como calcular
indicadores operacionais e financeiros, analisar todas as peças contábeis (DRE, balanço patrimonial e fluxo de
caixa), conciliar números, reportar eventuais inconsistências e comunicar as informações para suportar a alta
administração da Companhia nas tomadas de decisão. As controladorias locais devem reportar resultados para
a Controladoria Corporativa, que supervisiona a consistência dos lançamentos financeiros. A Controladoria
Corporativa está sob supervisão do CFO da Companhia.
Os lançamentos e registros contábeis são a base para elaboração das demonstrações financeiras da Companhia.
d.

Deficiências e recomendações sobre os controles internos apontadas pelo Auditor Independente

Não houve deficiências significativas nos controles internos relatadas pelos auditores independentes ao Comitê
de Auditoria da Companhia em 31 de dezembro de 2019.
e.

Comentários dos Diretores

Não houve deficiências significativas apontadas.
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5.4 - Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pela Companhia para
prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a
administração pública, nacional ou estrangeira, informar
a.

regras, políticas, procedimentos ou práticas adotadas pela Companhia, voltadas para a prevenção,
detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública,
identificando, em caso positivo:

i.

os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e
riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as
políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas;

A Companhia adota um Código de Conduta e Ética ("Código de Conduta"), aprovado pelo Conselho de
Administração em 21 de junho de 2017, que tem como objetivo: (i) esclarecer os valores corporativos da
Companhia, para que a sociedade possa aprender a respeito de tais valores e o time de profissionais da
Companhia possa entender, respeitar e praticá-los; (ii) servir de referência individual e coletiva para a atitude e
conduta de cada profissional; e (iii) auxiliar na promoção dos valores da Companhia em todas as suas unidades
de negócios, para que os seus profissionais possam operar corretamente, justamente e efetivamente em relação
a nossa sociedade e meio ambiente.
O Código de Conduta destina-se a todos os profissionais que trabalham na Companhia, incluindo membros do
Conselho de Administração, gerentes, funcionários, consultores, fornecedores e outros parceiros e partes
interessadas. O Código de Conduta regula as interações de tais profissionais com: (i) outros profissionais da
Companhia; (ii) clientes, fornecedores, bancos, parceiros e concorrentes; (iii) o governo, em todos os níveis; e
(iv) a comunidade local e a sociedade no geral.
O Código de Conduta estabelece que o relacionamento com autoridades, políticos e trabalhadores públicos deve
ser baseado em atitude adequada e profissional. A Companhia não tolera práticas que envolvam oferecer
qualquer vantagem a servidores públicos, fraude em contratos e/ou processos de licitação, a manipulação de
contratos econômicos e financeiros, ou a obstrução de atividades investigativas por entidades públicas. Nos
termos do Código de Conduta, os profissionais da Companhia que tenham conhecimento de tais atividades
devem relatá-las aos seus supervisores e/ou por meio da Ouvidoria.
Conforme consta no Código de Conduta, os profissionais da Companhia devem cumprir as leis e os
regulamentos vigentes nos países onde opera, assim como aquelas estabelecidas pela Lei sobre Práticas de
Corrupção no Exterior (US Foreign Corrupt Practices Act – "FCPA"). A FCPA proíbe empregados, executivos
e diretores de se oferecerem para pagar, pagar, prometer pagamento ou autorizar pagamento de dinheiro ou
qualquer objeto de valor a um funcionário estrangeiro com o objetivo de influenciar qualquer ato ou decisão do
funcionário estrangeiro em sua competência ou assegurar qualquer vantagem indevida com a finalidade de obter
ou manter negócio. A FCPA também proíbe a contabilidade paralela e estabelece provisões para assegurar
transparência na saúde financeira do negócio, riscos assumidos, e transações entre a Companhia e seus clientes
e parceiros de negócio. Todos os profissionais da Companhia devem se instruir sobre a FCPA.
O Código de Conduta prevê, ainda, que, ao lidar com funcionários públicos locais e estrangeiros, os
profissionais da Companhia devem seguir as diretrizes do combate ao suborno da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) para Empresas Multinacionais. Uma cópia das diretrizes
da OECD está em: http://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm.
Adicionalmente, os profissionais da Companhia devem garantir que seus parceiros de negócios tenham
relacionamentos baseados na conduta profissional e ética com servidores públicos. A Companhia deverá
encerrar quaisquer relacionamentos com parceiros que não cumpram com as leis e regulamentos dos países
onde opera.
A boa conduta da Companhia é ancorada na combinação de seu Código de Conduta, Canal de Denúncias,
Comitê de Ética, utilização de consultores especializados para apuração de denúncias e realização de auditoria
forense.
O Código de Conduta rege os valores e condutas esperadas pela Companhia de seus funcionários, fornecedores,
comunidades e demais órgãos ou entidades que se relacionam com a Companhia.
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O Canal de Denúncias foi criado como mais uma alternativa para monitorar e recomendar correções de desvios,
e é gerido por uma empresa terceirizada que tem o compromisso de manter a confidencialidade de administrar
o fluxo de informação sobre as denúncias.
Também foi criado um Comitê de Ética, formado pelo CEO da Companhia em conjunto com funcionários
reconhecidos como líderes nas operações.
A totalidade das denúncias recebidas são enviadas ao Comitê de Ética para avaliação e, a depender das
evidências, eventuais recomendações de ajustes de condutas, abertura de processo de investigação através de
uma consultoria especializada ou início de auditoria para investigar eventuais falhas de processo e recomendar
melhorias. Caso confirmadas eventuais denúncias o Comitê pode recomendar atuação imediata do principal
gestor da área, sempre mantendo informado o Gerente Geral da operação.
ii.

as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos
mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação
foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da
independência de seus dirigentes, se existentes;

O Conselho de Administração, em conjunto com a Secretaria Corporativa da Companhia, são responsáveis pela
melhoria contínua e cumprimento do Código de Conduta. Nos termos do Código de Conduta, os profissionais
da Companhia devem relatar quaisquer violações, ou suspeitas, por meio da Ouvidoria.
Adicionalmente, a Companhia, está sujeita à fiscalização dos órgãos reguladores e conta com o Comitê de Ética
para avaliação desvios de conduta, formado por representantes de cada unidade e o CEO da Companhia, que se
reúne mensalmente.
iii.

se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

•
se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e
empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes
intermediários e associados;
O Código de Conduta se aplica a todos os profissionais que trabalham na Companhia, incluindo membros do
Conselho de Administração, gerentes, funcionários, consultores, fornecedores e outros parceiros e partes
interessadas.
•
se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e
empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas
ao tema;
A primeira capacitação dos empregados diretos e das empresas parceiras da Companhia, uma vez admitidos,
consiste no treinamento sobre o Código de Conduta. Palestras e treinamentos são ministrados regularmente
sobre temas específicos existentes no Código de Conduta. Na data deste Formulário de Referência, a capacitação
mais recente foi realizada no Complexo Aranzazu e teve como tema a diversidade.
•
as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto,
identificando o documento onde essas sanções estão previstas;
A Companhia e suas subsidiárias possuem uma "Política de Consequência e Medidas Disciplinares" que
estabelece as diretrizes e critérios das "Regras de Ouro" relacionadas a saúde, segurança e meio ambiente, além
das consequências resultantes dos atos inseguros nestas áreas.
Referida política é aplicada a todos os profissionais que mantêm uma relação laboral direta ou indireta com a
Companhia, o que inclui empregados, profissionais das empresas parceiras e fornecedores de bens e serviços.
As "Regras de Ouro", "Consequências" e "Medidas Disciplinares" se aplicam a qualquer pessoa em exercício
de atividades laborais como funcionários próprios, terceirizados e visitantes.
O documento em questão foi criado para responsabilizar de maneira formal as pessoas que cometerem atos
falhos na atividade laboral.
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A "Gestão de Consequências" deverá ser aplicada sempre que um gestor identificar a ocorrência de atos falhos
e faltas graves realizados por qualquer pessoa que esteja trabalhando na Companhia e suas subsidiárias.
As "Consequências" devem ser aplicadas imediatamente e de forma individual, ainda que o fato envolva mais
de uma pessoa. As "Medidas Disciplinares" constantes da Política são: advertência, suspensão e demissão.
A Política de Consequência e Medidas Disciplinares está registrada no Sistema Interno de Gestão da Aura
(SIGA) em cada uma das suas unidades de negócio.
•
órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta,
locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado.
O Código de Conduta foi aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em
21 de junho de 2017.
O Código de Conduta é impresso e entregue a todos os empregados da Companhia e de empresas parceiras. Um
protocolo de recebimento é assinado por eles. O site da Companhia está em fase de atualização, em função da
mudança da marca e, em breve, contará com o Código de Conduta em inglês, espanhol e português. Atualmente,
está disponível na Intranet (rede interna) e no site do SEDAR (www.sedar.com).
b.
•

canal de denúncia da Companhia, indicando, em caso positivo
se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros;

A Companhia possui Ouvidoria/Canal Ético em Honduras, Brasil, México, Estados Unidos e Canadá. A TMF
Group é o fornecedor externo que desenvolveu a ferramenta e recebe as denúncias.
•
se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias
somente de empregados;
O canal é aberto para registro de denúncias, por parte de quaisquer profissionais da Companhia, bem como por
parte de terceiros. As denúncias podem se dar por meio de telefone (ligação gratuita), e-mail ou diretamente no
site, conforme previsto no Código de Conduta.
•

se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé;

Conforme previsto no Código de Conduta, todos os relatos à Ouvidoria podem ser feitos e serão tratados de
forma confidencial e anônima se requisitado pelo denunciante. Represálias ou intimidação de quem denunciar
tais violações não são toleradas.
Os usuários da Ouvidoria podem fornecer seus nomes e informações de contato se desejarem, o que, porém,
não é necessário. Em vez de identificá-los pelo nome, o sistema fornecerá um código exclusivo e senha, sendo,
assim, possível incluir mais dados após o registro, receber solicitações de mais detalhes para solucionar a
denúncia e acompanhar o andamento da mesma.
•

órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias.

O Comitê de Ética tem acesso a todas as denúncias. As que demandam apuração/investigação são encaminhadas
para o fornecedor da ferramenta (TMF Group), responsável por esta atividade.
c.

procedimentos adotados pela Companhia em processos de fusão, aquisição e reestruturações
societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas
pessoas jurídicas envolvidas

A Companhia não permite a seus membros negociar ou encorajar outros a negociar valores mobiliários da
Companhia enquanto em posse de informação estratégica que não tenha sido divulgada ao público. Informações
que podem ser consideradas estratégicas ou confidenciais incluem questões relacionadas a análises relevantes,
descobertas minerais, resultados financeiros, desdobramento de ações, fusão, aquisição ou alienação, ou oferta
pública de aquisição. Todas as pessoas, a quem o Código de Conduta se aplica, devem obter aprovação do CEO
ou do Secretário de Conselho antes de realizar negociações de papéis de ativos ou dívidas da Companhia
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A Companhia dispõe, também, de Política de Negociação (Insider Trading Policy), a qual, dentre outros, veda
qualquer negociação de valores mobiliários da Companhia em posse de informação privilegiada, até que tal
informação tenha sido integralmente divulgada e tenha decorrido um período de tempo razoável para que tal
informação tenha sido amplamente disseminada. Para mais informações sobre a Política de Negociação, vide
seção 20 deste Formulário de Referência.
A gestão da Companhia tem como prática a condução de diligência operacional, legal e financeira como parte
do processo de avaliação em fusões e aquisições, e conta com assessorias externas para auxiliar a Companhia
nesta diligência.
d.

caso a Companhia não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a
prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública,
identificar as razões pelas quais a Companhia não adotou controles nesse sentido

Não aplicável, uma vez que a Companhia adotou os controles descritos acima.
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5.5 - Alterações significativas nos principais riscos a que a Companhia está exposta
Não houve alterações significativas nos riscos identificados pela Companhia, tampouco alterações nas práticas
de gerenciamento de riscos desde o encerramento do último exercício social.
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5.6 - Outras informações relevantes
Práticas de gerenciamentos de riscos de mercado.
Conforme informado no item 5.2., acima, a Companhia adota determinadas práticas para o gerenciamento de
riscos de mercado aos quais a Companhia está exposta. Os riscos de mercado para os quais a Companhia busca
proteção são: (a) risco de preço de produtos e insumos; (b) risco de liquidez; e (c) risco de câmbio.
Os diretores da Companhia acompanham continuamente a exposição a cada um dos riscos indicados acima,
mantendo o Conselho de Administração informado de tempos em tempos sobre o risco coberto e impactos da
prática de gerenciamento de riscos de mercado e, caso julgue necessário, a Diretoria atua para buscar proteção
para alguns deles. Mais especificamente, as práticas adotadas são acompanhadas e controladas pelo Diretor de
Tesouraria, Controller Corporativo, CFO e o CEO da Companhia.
A Companhia possui uma prática de gerenciamento de riscos de preços de metais e câmbio (Real) com o
objetivo de proteger fluxo de caixa de curto prazo (até 6 meses). Tal prática foi formalizada dentro da
Companhia e aprovada pelo CFO e pelo CEO da Companhia.
A prática adotada busca a proteção e previsibilidade de caixa em cenários de potenciais oscilações relevantes
em preços de metais ou câmbio no curto prazo. A Companhia não adotou a prática de hedge accounting e está
avaliando sua eventual implementação no futuro. Para a prática de hedge adotada, a Companhia utiliza
instrumentos derivativos, como opções (zero cost collars), futuros e swaps.
A Companhia reduz riscos cambiais ao optar por empréstimos e financiamentos denominados em dólares
americanos (em linha com a moeda funcional da Companhia) para a maior parte de suas operações e em todas
as jurisdições. Considerando que 100% dos produtos vendidos tem receita em dólares americanos (US$), o
financiamento na mesma moeda é uma proteção (hedge) natural.
Por fim, a Companhia entende que os riscos de mercado relacionados a taxa de juros e risco de crédito não
justificam uma prática de gerenciamento específica. Sobre o risco de taxa de juros, grande parte dos
financiamentos da Companhia possui taxas pré-fixadas. Os financiamentos com taxas pós-fixadas, em sua
maioria, utilizam a Libor, que historicamente apresenta baixa volatilidade.
Sobre o risco de crédito, a Companhia geralmente recebe pagamento antecipado de seus clientes no Brasil e em
Honduras. No México, a Companhia possui contrato prevendo a compra pelo cliente da totalidade da produção
da Companhia naquela localidade e cláusulas contratuais que a protegem e trazem segurança financeira em caso
de inadimplência.
Ressalta-se que o monitoramento e a avaliação periódica da posição consolidada de instrumentos financeiros
utilizados na mitigação dos riscos de mercado da Companhia permitem acompanhar os resultados financeiros e
o impacto no fluxo de caixa, bem como garantir que os objetivos inicialmente traçados sejam atingidos. Os
parâmetros utilizados para verificar o enquadramento ou desenquadramento da exposição da Companhia são:
(i)
(ii)
(iii)

verificação da execução das práticas mencionadas acima;
análise e constante monitoramento dos volumes e valores contratados; e
observância dos volumes contratados e projeção de vendas, evitando uma proteção acima da meta
estabelecida ou uma exposição sobre vendida (short).

Para evitar o potencial desenquadramento em virtude do disposto no item "(iii)", se realiza o acompanhamento
periódico da exposição inicialmente estimada e de vendas realizadas; caso as projeções não se concretizem, a
estratégia de proteção é encerrada (unwind das posições contratadas).
A Companhia somente opera instrumentos financeiros com objetivo de proteção de fluxo de caixa.
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Data de Constituição do Emissor

12/07/1946

Forma de Constituição do Emissor

Corporation (Sociedade estrangeira)

País de Constituição

Canadá

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

15/06/2020
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6.3 - Breve histórico
A Companhia foi constituída originalmente sob o Business Corporations Act – Ontario ("OBCA") em
12 de julho de 1946 sob a denominação inicial de Baldwin Consolidated Mines Limited. Em 1989 a Companhia
alterou sua denominação para Canadian Baldwin Holdings Limited e, em julho de 2005, a Companhia alterou
novamente sua denominação social para Canadian Baldwin Resources Limited.
Até janeiro de 2006, a Companhia estava em busca de novas oportunidades de negócios no setor de mineração,
sendo que não possuía atividades operacionais antes de referida data.
Em 2006, a Companhia alterou sua denominação para Aura Gold Inc. e passou a submeter-se ao Canada
Business Corporations Act ("CBCA"), em substituição ao OBCA.
Em julho de 2006, a empresa estreou na Bolsa de Valores de Toronto (Toronto Stock Exchange) sob o símbolo
“ORA”, sendo listada exclusivamente em referida bolsa de valores.
Em agosto de 2007, a Companhia alterou sua denominação social para a denominação atual, Aura Minerals Inc.
Em junho de 2008, a Companhia adquiriu indiretamente 100% da participação societária da mina de Aranzazú
(anteriormente conhecido como Projeto El Cobre), localizada no município de Concepcion Del Oro, no México,
um dos complexos minerários da Companhia atualmente em operação.
Em agosto de 2009, a Companhia adquiriu, indiretamente, 100% da participação societária da Minerales de
Occidente, S.A. de C.V., titular dos direitos minerários relacionados ao Complexo San Andres, localizada no
município de La Unión, em Honduras, outro dos complexos minerários da Companhia atualmente em operação.
Em abril de 2010, a Companhia adquiriu as minas de ouro São Francisco e São Vicente, localizadas no Estado
do Mato Grosso, no Brasil.
Em 2014, a Companhia alienou todos os ativos e passivos da mina de ouro de São Vicente, em razão da redução
de produção e de suas reservas potenciais.
Em janeiro de 2015, a Companhia anunciou a suspensão das operações do Complexo Aranzazu, e referido
projeto foi colocado em tratamento e manutenção (care and maintenance) (estado de operações suspensas,
representando apenas custos operacionais relacionados à manutenção do ativo), devido a inviabilidade
financeira com custos de operação e preços do cobre da época.
No primeiro semestre de 2015, a Aranzazú Holding S.A. de C.V. ("Aranzazú Holding"), a entidade operacional
da mina de Aranzazú e uma subsidiária integral da Companhia, protocolou pedido de administração judicial
(administration proceedings) no México sob a Lei Comercial de Falências Mexicana (Mexican Commercial
Bankruptcy Law), que foi aceito pelo Tribunal Federal do México no mesmo mês. Em janeiro de 2016, a
Aranzazú Holding recebeu uma sentença favorável do Segundo Juiz Distrital do Estado de Zacatecas, aceitando
a proposta da Aranzazú Holding de pagamento e de conclusão da administração judicial (administration
proceedings). Em janeiro de 2017, a administração judicial (administration proceedings) foi efetivamente
encerrada, com o número necessário de fornecedores anteriores aceitando a proposta da Aranzazú Holding. A
Aranzazú Holding está agora em processo de conclusão dos pagamentos a tais fornecedores.
Em junho de 2016, a Companhia adquiriu, indiretamente, da Yamada Gold Inc., 100% dos direitos sobre os
depósitos minerários de Ernesto, Lavrinha e Pau-a-Pique, no Estado do Mato Grosso, próximo ao município de
Pontes e Lacerda, os quais fazem parte do Complexo EPP.
Em 2017, as atividades operacionais na mina de ouro de São Francisco foram suspensas e atualmente a mina
encontra-se em estado de tratamento e manutenção (care and maintenance) (estado de operações suspensas,
representando apenas custos operacionais relacionados à manutenção do ativo). Os principais motivos da
suspensão foram os baixos investimentos realizados em geologia com objetivo de manter níveis saudáveis de
reposição com subsequente consumo das reservas durante anos anteriores, resultando em escassez de reservas
a extrair.
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Em dezembro de 2016, a Companhia foi transferida do Canadá para as Ilhas Virgens Britânicas e passou a
submeter-se ao BVI Business Companies Act (Ilhas Virgens Britânicas), em razão do planejamento estratégico
da Companhia e ausência de obrigatoriedade de manutenção da sede no Canadá para fins de listagem de valores
mobiliários na Bolsa de Valores de Toronto (TSX).
Em dezembro de 2017, a Companhia e a Rio Novo Gold Inc. ("Rio Novo"), uma empresa focada na exploração
e desenvolvimento de recursos minerais celebraram acordo para combinar e criar portfólio de propriedades de
mineração com capacidade de expansão da produção no médio e longo prazo, trazendo para a Companhia um
novo "pipeline" com projetos para crescimento. No primeiro trimestre de 2018, a Companhia concluiu a
incorporação da Rio Novo, mediante a qual acionistas da Rio Novo receberam 0,053 ações da Companhia para
cada ação de emissão da Rio Novo.
Em março de 2018, a Companhia concluiu a alienação da totalidade das quotas da Mineração Vale Verde Ltda.,
referente ao Projeto Serrote. A alienação foi motivada por decisão estratégica, relacionada aos altos níveis de
investimentos que seriam necessários para a implementação do projeto e a decisão da Companhia de fortalecer
seu balanço e de focar no reinvestimento de capital e tempo dos administradores nos próprios ativos que já
estavam em operação, além de avaliar a viabilidade de reiniciar as atividades no Complexo Aranzazu.
Em julho de 2018, a Companhia anunciou os resultados do estudo de viabilidade NI 43-101 para a retomada
das atividades do Complexo Aranzazu e, em 10 de dezembro de 2018, a Companhia anunciou a retomada da
produção comercial em referida mina.
Em 27 de março de 2020, a Companhia concluiu a aquisição da "Para Resources" uma mina de ouro localizada
no Estado do Arizona, nos Estados Unidos da América, chamada "Gold Road".
A aquisição foi concluída por um preço de US$ 1,00 e a Companhia assumiu uma dívida "non recourse"
(empréstimo garantido apenas pelos bens onerados, sem que outros bens do devedor possam ser executados) de
US$ 35,0 milhões com a PPG Arizona Holdings, com opção de pré-pagamento por US$ 24,0 milhões durante
o primeiro ano. O empréstimo não menciona expressamente juros remuneratórios, de modo que a Companhia
estimou um custo implícito do empréstimo de 16,5%, reconhecendo em seu balanço um passivo no valor de
US$ 25,2 milhões. A Companhia iniciou operações da mina do Projeto Gold Road e tem a expectativa que o
Projeto Gold Road declare produção comercial no quarto trimestre de 2020, reconhecendo receitas e custos
dentro do exercício social a ser concluído em 31 de dezembro de 2020. A administração da Companhia entende
que a aquisição se enquadra bem em sua estratégia, uma vez que é uma mina que pode vir a atingir produção
em pouco tempo, possui baixo capital exposto e requer conhecimento técnico (know-how) em planejamento e
execução de mineração, além de oferecer alto potencial de incrementos na produção no curto a médio prazos.
Em 15 de junho de 2020 a Companhia obteve o registro de emissor estrangeiro na “categoria A” perante a CVM.
Em julho de 2020, a Companhia realizou oferta pública de distribuição primária e secundária com esforços
restritos na Bolsa, Brasil e Balcão (B3) através da emissão de BDRs (Brazilian Depositary Receipts). Com
isso, a Companhia passou a possuir valores mobiliários negociados em bolsa de valores mobiliários no Canadá
e no Brasil. A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos oriundos da oferta pública primária com
esforços restritos de Brazilian Depositary Receipts de nível II patrocinado da seguinte forma: (i) contínuo
desenvolvimento, manutenção e expansão dos ativos operacionais da Companhia; (ii) exploração e
desenvolvimento de projetos ainda não operacionais; e (iii) reforço da estrutura de capital da Companhia. Para
mais informações sobre a destinação de recursos da Oferta de BDR, ver item 18.10 deste Formulário de
Referência.
Em 5 de agosto de 2020, a Aura anunciou a aprovação do desdobramento das ações de emissão da Companhia,
de forma que cada ação emitida foi desdobrada em 15 (quinze) ações (“Desdobramento de Ações”). Assim, em
decorrência do Desdobramento de Ações, os acionistas passaram a deter, para cada ação anteriormente detida,
15 (quinze) ações de emissão da Companhia.
Em função do Desdobramento de Ações, os BDRs emitidos ou a serem emitidos em razão da oferta pública de
distribuição primária e secundária de BDRs, com esforços restritos, previamente anunciada, foram divididos na
mesma proporção do Desdobramento de Ações (“Desdobramento de BDRs”), de forma que, em decorrência do
Desdobramento de BDRs, para cada BDR anteriormente detido, seus titulares passaram a deter 15 (quinze)
BDRs de emissão da Companhia.
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6.5 – Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação judicial ou
extrajudicial
Em maio de 2015, a Aranzazú Holding S.A. de C.V. ("Aranzazú Holding"), a entidade operacional da mina de
Aranzazú e uma subsidiária integral da Companhia, protocolou pedido de administração judicial (administration
proceedings) no México sob a Lei Comercial de Falências Mexicana (Mexican Commercial Bankruptcy Law),
que foi aceito pelo Tribunal Federal do México no mesmo mês. Em janeiro de 2016, a Aranzazú Holding
recebeu uma sentença favorável do Segundo Juiz Distrital do Estado de Zacatecas, aceitando a proposta da
Aranzazú Holding de pagamento e de conclusão da administração judicial (administration proceedings). Em
janeiro de 2017, a administração judicial (administration proceedings) foi efetivamente encerrada, com o
número necessário de fornecedores anteriores aceitando a proposta da Aranzazú Holding.
A Aranzazú Holding está agora em processo de conclusão dos pagamentos a tais fornecedores, no valor de
aproximadamente US$ 6,5 milhões. O débito deve ser pago a cada credor em 36 pagamentos mensais de igual
valor, com pagamento integral até fevereiro de 2022.
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6.6 - Outras informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevante em relação ao item 6 que não tenham sido
divulgadas nos demais itens deste Formulário de Referência.
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7.1. Descrever sumariamente as atividades principais desenvolvidas pelo emissor e suas controladas
Quem somos
Somos uma empresa de mineração listada na Bolsa de Valores de Toronto desde 2006 (Toronto Stock Exchange
– TSX: ORA) e na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (B3: AURA32) desde 2020, focada na produção de ouro e
cobre no continente americano. Em 30 de junho de 2020, nossa produção se dava em três países: Brasil, México
e Honduras. Além disso, na mesma data, tínhamos três projetos greenfield de expansão no Brasil, um projeto
na Colômbia e um projeto operacional que ainda não declarou produção comercial nos Estados Unidos.
Iniciamos nossas operações como Baldwin Consolidated Mines Limited em 1946. Estreamos na Bolsa de
Valores de Toronto (TSX) em 2006 e, por meio de uma série de operações societárias, nos estabelecemos sob
a marca Aura Minerals em 2007. Desde o início de nossas operações, nosso objeto social consiste em buscar o
aproveitamento de jazidas minerais, principalmente por meio de exploração e extração de minérios, com foco
em ouro e cobre.
Nosso principal objetivo é crescermos de maneira responsável e sustentável, e nos esforçamos para operar de
forma rentável e com os mais altos padrões ambientais e de segurança. Além disso, também valorizamos nossa
atuação socialmente responsável em todas as nossas atividades. Em linha com o nosso conceito “Mineração
360°” (adiante detalhado), monitoramos constantemente indicadores relacionados (i) à performance da
companhia, (ii) ao respeito à comunidade e (iii) ao desempenho dos nossos profissionais.
Em 2016, iniciamos um intenso processo de transformação, que iniciou com o nosso atual acionista controlador
atingindo mais de 50% do capital total da companhia, culminando nas subsequentes alterações no conselho de
administração e quadro de executivos da Companhia.
Desde então, temos atuado para atingir nosso plano de crescimento apoiado em três importantes pilares: (i)
revisão estratégica do portfólio com foco em qualidade dos ativos operacionais, os quais contam com projetos
de expansão; (ii) fortalecimento do nosso balanço com redução de alavancagem combinada à ampliação de
relacionamento com instituições financeiras em todos os países em que atuamos e (iii) revisão de nossa cultura
de gestão, focada em segurança, meritocracia, sustentabilidade, performance e desenvolvimento de nossos
profissionais e regiões onde atuamos. Ademais, também revisamos nossa Missão, Visão e Valores as quais
orientam todas as nossas decisões.
Nossa cultura de gestão contribuiu para nossa capacidade de atrair conselheiros e executivos de competências
complementares. Esse time conduziu iniciativas para consolidação dos nossos objetivos estratégicos de longo
prazo, tais quais: (i) reciclagem de capital de forma responsável, com venda de ativos non-core (e.g. Projeto
Serrote da Laje, no Brasil); (ii) aquisição de ativos-chave para nossa operação no Brasil, na Colômbia (através
da incorporação da Rio Novo Gold Inc.) e nos Estados Unidos (através da aquisição do projeto operacional que
ainda não declarou produção comercial Gold Road); (iii) restruturação e retomada das operações do Complexo
mineiro de Aranzazu (México); (iv) reforço do balanço e (v) melhoria das práticas de gestão e governança
corporativa, o que nos fez mais capazes de atrair talentos, sejam da indústria de mineração ou de outros setores.
Como parte de nosso desenho estratégico, estabelecemos nosso escritório corporativo em Miami, e hoje estamos
muito mais próximos do dia-a-dia de nossas operações. Demos mais autonomia às equipes locais das minas e
projetos e delegamos a elas a maior parte das decisões operacionais. Em paralelo, também estabelecemos
importantes métricas para acompanhamento de fatores de segurança, relações com meio ambiente e
comunidades, metas operacionais e fluxo de caixa.
Além disso, acompanhamos o desenvolvimento dos nossos colaboradores e os recompensamos de forma
meritocrática e mensal: criamos avaliações 360º, em que os colaboradores são avaliados uma vez ao ano por
seus pares, subordinados e líderes, processos de feedbacks bianuais, usamos 9-box como plano de
desenvolvimento e alinhamos a remuneração variável com o atingimento de metas pré-acordadas. Dessa forma,
acreditamos ter a capacidade de estimular nossos times de forma responsável e extrair o que temos de melhor
em capital humano e excelência operacional.
Por fim, desenvolvemos e fortalecemos pilares financeiros importantes (portfolio, balanço e gestão saudável)
garantindo sustentabilidade para nosso próximo passo, o crescimento.
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Nossa cultura
Responsabilidade ambiental e social são nossos pilares fundamentais que dão apoio a uma exploração de
recursos naturais segura, ambientalmente sustentável e promotora do desenvolvimento e crescimento
econômico-financeiro das comunidades envolvidas.
Esses pilares levaram à criação do conceito de “Mineração 360°”, que reflete a constante preocupação da
Companhia em exercer suas atividades considerando as necessidades e interesses de todos os seus acionistas,
profissionais e comunidades envolvidas.

Figura 1: Mineração 360°
O conceito “Mineração 360°” é fundamentado nos seguintes aspectos:
•

•

Comunidade: mantemos relações estreitas com as comunidades próximas às nossas operações,
contribuindo para o desenvolvimento delas por meio de diversas iniciativas, tais como (i) educação
gratuita, (ii) oferecimento de oficinas de empreendedorismo, (iii) acesso a tratamentos de saúde, (iv)
programas de erradicação da fome e pobreza, entre outras;
Colaboradores: atuamos consistentemente de forma a garantir a segurança de todos os nossos
empregados e temos uma meta de ocorrência de zero acidentes de trabalho com afastamento.
Realizamos recorrentemente treinamentos de segurança, por meio dos quais, em 2019, capacitamos
pessoal próprio e terceiros nas nossas operações no México, Brasil e Honduras, com mais de 90.000
horas de atividades. Implantamos importantes treinamentos de segurança, tais como: (i) trabalho em
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•

altura, (ii) trabalho em espaços confinados, (iii) trabalho em altas temperaturas, entre outros. Ainda
com relação aos nossos colaboradores, incentivamos e facilitamos o desenvolvimento de carreira por
meio de um ambiente meritocrático em todos os níveis, que procuramos garantir através das nossas (i)
estrutura de remuneração e (ii) frequentes rodadas de Avaliação 360°. Ao fim de cada rodada de
avaliações, cada colaborador recebe um programa de desenvolvimento de carreira, que é acompanhado
por seu responsável hierárquico imediato;
Companhia: acreditamos que atuamos de forma inovadora e responsável. Dentro de nossos ideais de
responsabilidade corporativa, temos como objetivo ser cada vez mais uma empresa moderna, dinâmica
e com visão de futuro, buscando sempre o progresso de nossas atividades. Buscamos atuar de maneira
fiscalmente responsável, o que, em nossa visão, contribui para alcançarmos um crescimento sadio e
perene. A contínua busca por crescimento das nossas operações e nossa estratégia orientada à
inteligência na gestão de riscos fazem parte desse contexto.

Nossas vantagens competitivas
Acreditamos que os nossos principais diferenciais competitivos são:
•
•

•

•
•

•

•

Conceito “Mineração 360°”: nossas atividades são conduzidas de modo a respeitar todos os agentes
envolvidos – nossa comunidade, colaboradores e companhia;
Descentralização das decisões: nossos times locais das operações têm responsabilidades e poder para
tomada de grande parte das decisões operacionais desde que respeitada parâmetros inegociáveis
estabelecidos em conjunto com o centro corporativo. Esta dinâmica contribui para uma melhor
dinâmica de prestação de contas, aumento da eficiência operacional, desenvolvimento dos
profissionais na produção e incentivo à inovação dos processos. Esse desenho permite que a alta
administração foque na gestão de: (i) pessoas, (ii) capital, (ii) performance, (iii) estratégia, (iv) ética compliance, (v) crescimento da companhia, além do monitoramento dos principais indicadores de
performance e segurança das minas;
Foco geográfico: atuamos apenas em países do continente americano que possuem arcabouços
regulatórios favoráveis às atividades de mineração. Além disso, atuamos em países que possuem longo
histórico de implantação de atividades de mineração, infraestrutura apropriada para nossas operações
e grande potencial de reservas minerais;
Alinhamento de incentivos entre acionistas, administração e colaboradores: relevante parcela da
remuneração, tanto da administração quanto de colaboradores das minas, é variável e depende do
atingimento de metas diretamente relacionadas às suas atividades bem valor de mercado da companhia;
Disciplina na gestão de capital: mantemos baixos índices de alavancagem financeira e aumentamos a
geração de caixa advinda das operações. Além disso, mantemos relacionamentos com múltiplas
instituições financeiras nos mercados onde atuamos. Tudo isso é acompanhado de uma política de
dividendos clara que considera tanto a geração de caixa da Companhia, quanto a necessidade da
realização de investimentos para o nosso crescimento;
Base de ativos de qualidade: temos tanto (i) ativos operacionais rentáveis, todos com possibilidade de
expansão e que garantem nossa atual sustentabilidade econômico-financeira todos com possibilidade
de expansão quanto (ii) novos projetos para serem implantados nos próximos anos. Acreditamos que
estes últimos, combinados à potencial expansão de nossa atual produção, serão capazes de suportar o
crescimento que almejamos e nos auxiliar em nossa contínua busca por melhorias operacionais e
financeiras;
Diretoria executiva e Conselho de Administração: nossos executivos são alinhados e comprometidos
com os nossos resultados, já tendo conduzido iniciativas que levaram ao redesenho e incremento da
operação de vários de nossos ativos com resultados expressivos já em 2019. O nosso Conselho de
Administração acumula competências complementares, desde experiência no setor de mineração a
atividades de empreendedorismo, tendo um de seus membros fundado outras companhias que se
tornaram referência global no setor de mineração.

Como resultado da nossa estratégia, visão e capacidade de execução, recebemos diversos reconhecimentos,
como o prêmio de melhor companhia de mineração de ouro, pela publicação Brasil Mineral, e os prêmios
Dealmaker of the Year Americas e Deal of the Year no Canadá, ambos pela M&A Atlas Awards.
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Nossos destaques financeiros
O gráfico a seguir ilustra a distribuição da nossa receita anualizada do quarto trimestre de 2019, por país de
origem:
México
(Complexo
Aranzazu)
33%

Honduras
(Complexo San
Andrés)
39%

Brasil
(Complexo
EPP)
28%

Total: US$ 278,6 milhões
Gráfico 1: Distribuição da receita anualizada do quarto trimestre de 2019 por país de origem.
A Companhia optou por incluir o Gráfico 1 acima com a receita anualizada do 4º trimestre de 2019 por ela
representar melhor a potencial receita recorrente da Companhia. O ano completo de 2019 não representa o
resultado recorrente da Companhia, uma vez que: (a) o Complexo de Aranzazu estava em aumento gradual de
produção, principalmente ao longo do primeiro semestre de 2019; e (b) o Complexo de San Andres também
teve sua produção e receita impactadas no início do ano, uma vez que as operações estiveram interrompidas
entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2019. Adicionalmente, a receita do primeiro e segundo trimestres de
2020 também não representam o resultado recorrente da Companhia, pois as produções de Aranzazu e,
principalmente, San Andres no período foram negativamente impactadas devido à interrupções causadas pelo
COVID-19, distorcendo os receita potencial destas unidades durante o período, conforme discutido nas seções
10.1.h. e 10.9 – Outros fatores com influência relevante – “Análise dos impactos da COVID-19 nas Atividades
da Companhia” deste Formulário de Referência.
Nossa base de ativos
A nossa base de ativos nos confere exposição a províncias geológicas com longo histórico de atividades de
mineração e cujas regulações são favoráveis ao setor em que estamos inseridos. Ainda que nossas operações e
projetos já estejam em países democráticos com instituições fortalecidas, acreditamos que operar em diversas
geografias nos proporciona diversificação de riscos políticos, sociais e macroeconômicos. Como parte de nossa
estratégia, possuímos controle gerencial de todas as nossas operações, buscando o bom equilíbrio entre
autonomia e controle gerencial.

PÁGINA: 92 de 394

Formulário de Referência - 2020 - AURA MINERALS INC.

Versão : 8

7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas

Na figura a seguir, é possível observar o mapa com a localização dos nossos ativos:

Figura 2: Localização dos nossos ativos
Nossos ativos operacionais
Em 30 de junho de 2020, explorávamos os seguintes ativos em operação:
•

Complexo Mineiro Aranzazu (“Complexo Aranzazu”) (cobre, ouro e prata): depósito poli metálico
localizado no estado de Zacatecas, México, adjacente ao município de Concepción del Oro. O
Complexo Aranzazu é composto por uma mina principalmente subterrânea com subnível de realce
aberto e enrocamento cimentado. A planta de concentração adjacente à mina consiste num moinho de
bolas com flotação convencional que processa aproximadamente até 3.000 toneladas de minério por
dia. A mina reiniciou suas operações em dezembro de 2018 após um período em tratamento e
manutenção (care and maintenance).

Figura 3: Aranzazu

Figura 4: Aranzazu
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•

Complexo mineiro Ernesto/Pau-a-Pique (“Complexo EPP”) (ouro): localizado no estado de Mato
Grosso, Brasil, o complexo mineiro EPP é composto por várias minas a céu aberto e uma única mina
subterrânea, além de alguns projetos ainda não operacionais. As minas e projetos que compõem o
complexo são: (i) Mina Ernesto, (ii) Mina Pau-a-Pique, (iii) Mina Lavrinha, (iv) Mina Japonês, (v)
Projeto Rio Alegre, (vi) Projeto Nosde e (vii) Projeto Bananal. Toda a produção do complexo é
processada na planta Ernesto, com processo tipo CIL, com capacidade de até 5.000 toneladas de
minério por dia. Uma nova área de exploração do complexo (Bananal), atualmente em programa de
perfuração, possui potencial para estender a vida do complexo;

Figura 5: EPP
•

Figura 6: EPP

Complexo Mineiro San Andrés (“Complexo San Andrés”) (ouro): localizada em Honduras, na cidade
de La Unión (a aproximadamente 15 km a leste da cidade de Santa Rosa de Copan), é uma mina a céu
aberto com operação de lixiviação que processa aproximadamente 7,0 milhões de toneladas de minério
por ano. Está em operação há mais de 35 anos e, ainda assim, tem significativo potencial de
crescimento. Seu método de processamento é o chamado heap-leach ou lixiviação em pilha. Após o
processo de percolação nas pilhas, a solução resultante é bombeada até a planta de processamento ADR
(que abrange os processos de Adsorção, Dessorção e Refinaria).

Figura 3: San Andrés

Figura 4: San Andrés
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A tabela a seguir ilustra os principais dados sobre os nossos ativos operacionais em 30 de junho de 2020:
Tabela 1: Dados sobre nossos ativos operacionais
Aranzazu

San Andrés

EPP

México

Honduras

Brasil

Cidade

Concepción del Oro

La Unión

Pontes e Lacerda

Metais

Ouro, cobre e prata

Ouro (também produz
prata em pequenas
quantidades)

Ouro (também produz
prata em pequenas
quantidades)

Estágio

Operacional

Operacional

Operacional

Tipo de mina

Subterrânea

Céu aberto

Céu aberto e subterrânea

Royalties Privados ou
Streaming(1)

Sim (Royalty)

Sim (Streaming(2))

Sim (Royalty)

Direitos econômicos

100%

100%

100%

Produção anualizada com
base no 4T 2019 (GEO(3))

79.812 oz

74.915 oz

58.814 oz

Vida da mina(4)

7 anos(5)

9 anos(6)

4 anos(7)

País

(1)

Consideramos “royalties privados” aqueles pagamentos feitos aos proprietários das propriedades que não
pertencem a nós, bem como pagamentos a alguns proprietários anteriores de projetos, de acordo com os termos
de cada contrato de compra. Consideramos “streaming” a amortização de dívidas estruturadas a serem pagas
como uma porcentagem do NSR.
(2)

Expectativa de finalizar em 2020.

(3)

Produção de cobre e prata são tratadas como equivalente em ouro (Gold Equivalente ounce - GEO). O GEO
é calculado convertendo as produções de prata e cobre em ouro utilizando uma proporção entre os preços destes
metais e o ouro. Os preços utilizados para o calcular a tais proporções têm como referência o preço médio
ponderado de cada um dos metais obtido nas vendas da unidade de Aranzazu durante o período reportado.
(4)

Valores aproximados em 30 de junho de 2020, com base em produção em toneladas de minério.

(5)

Baseado no total de recursos minerais.

(6)

Baseado em reservas provadas e possíveis.

(7)

Baseado em reservas provadas e possíveis.

Nossos ativos em desenvolvimento
Além dos ativos em operação, detemos 100% dos direitos econômicos sobre os seguintes projetos:
•

Projeto Almas (ouro): localizado no município de Almas no estado de Tocantins, Brasil, o projeto está
em avançado estágio de desenvolvimento e consiste em três principais depósitos: (i) Paiol, (ii) Cata
Funda e (iii) Vira Saia. Tais depósitos se localizam ao longo de um corredor de 15 km no Cinturão
Verde de Almas, que abriga ocorrências de ouro ao longo de corredores de zonas de cisalhamento
(shear zones). Os depósitos são acessíveis para mineração a céu aberto. Já iniciamos estudo de préviabilidade do projeto, que conterá a definição de estratégia de execução do projeto, objetivando a
redução da necessidade constante de investimentos e otimização da geração de fluxo de caixa do
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projeto. No segundo trimestre de 2019, contratamos a consultoria de engenharia externa “Ausenco”
para desenvolver os estudos de pré-viabilidade do projeto; além disso também contratamos a
consultoria “SRK” para auxiliar nos estudos de escala de mina;
•

Projeto Matupá (ouro, cobre e outros metais): localizado nas vizinhanças do município de Guarantã do
Norte, na parte centro-norte do estado de Mato Grosso, Brasil, o projeto está em avançado estágio de
desenvolvimento e consiste em vários depósitos dos quais se destacam os conhecidos como (i) X1, (ii)
Guarantã Ridge e (iii) Serrinha. Adicionalmente, há mais seis depósitos com perspectivas de potencial
econômico na propriedade, incluindo a possibilidade de pórfiros de cobre. A região onde se encontra
o projeto é caracterizada por um Arco Magmático Paleoproterozóico com grande quantidade de
depósitos de ouro e minas artesanais e atualmente é objeto de exploração de várias mineradoras de
portes variados;

•

Projeto São Francisco (ouro): O Projeto São Francisco é um complexo localizado na parte norte do
Cinturão do Ouro de Guaporé (GGB), a 85 km do Complexo EPP. A mina esteve em operação por
cerca de dez anos e é composto por uma planta de processamento gravimétrico e lixiviação em pilha
com capacidade de produção de até 4,5 milhões de toneladas de minério por ano. O complexo conta
com toda a infraestrutura e utilidades necessárias para operação, e está atualmente em estado de
tratamento e manutenção (care and maintenance), aguardando maior exploração geológica para
delimitar alvos minerais conhecidos; e

•

Projeto Tolda Fria (ouro): localizado a aproximadamente 10 km a sudoeste da cidade de Manizales, no
departamento de Caldas, Colômbia, o projeto consiste em 14 km de veios mineralizados de alto grau
em duas principais orientações (strike orientation). Veios mineralizados são acessíveis por uma série
de galerias subterrâneas que foram historicamente exploradas por mineradores. Obtivemos em 2011 a
concessão para exploração do ativo por 30 anos.

•

Projeto Gold Road (ouro): Trata-se de mina de ouro localizada no distrito de Oatman, no norte do
Estado do Arizona, nos Estados Unidos da América, chamada "Gold Road". A produção de ouro
histórica do distrito de Oatman foi de 2 milhões de onças, sendo que o Projeto Gold Road contribuiu
com aproximadamente 746.000 onças. Em maio de 2018, um estudo econômico preliminar identificou
recursos inferidos de 214.000 onças de ouro, considerando um teor médio de 6,85 g/t. A Companhia
iniciou operações da mina do Projeto Gold Road e tem a expectativa que o Projeto Gold Road declare
produção comercial no quarto trimestre de 2020, reconhecendo receitas e custos dentro do exercício
social a ser concluído em 31 de dezembro de 2020. O plano de investimentos detalhado para este
projeto está em processo de avaliação. Em relação ao Projeto Gold Road, a Companhia realizou uma
injeção de capital no valor total de US$8 milhões após a aquisição.

A tabela a seguir ilustra os principais dados sobre os nossos ativos em desenvolvimento em 30 de junho de
2020:
Almas

Matupá

São Francisco

Tolda Fria

País

Brasil

Brasil

Brasil

Colômbia

Cidade

Almas

Matupá

Próximo a Pontes e
Lacerda

Manizalez

Metais

Ouro

Ouro, cobre e
outros metais

Ouro

Ouro

Estágio

Engenharia

Exploração
avançada

Tratamento e
manutenção (care
and maintenance)

Exploração
incipiente

Tipo de mina

Céu aberto

Céu aberto

Céu aberto

Subterrânea

Gold Road
Estados Unidos da
América
Oatman

Ouro
Operacional, pendente
declaração de
produção comercial
Subterrânea
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Royalties
privados ou
Streaming(1)
Direitos
econômicos
Vida da
mina(2)

Sim (Royalty)
Sim (Royalty)

Sim (Royalty)

Não

Não

100%

100%

100%

100%

13 anos(3)

n.d.

n.d.

n.d.

100%

n.d.

(1)

Consideramos “royalties privados” aqueles pagamentos feitos aos proprietários das propriedades que não
pertencem a nós, bem como pagamentos a alguns proprietários anteriores de projetos, de acordo com os termos
de cada contrato de compra. Consideramos “streaming” a amortização de dívidas estruturadas a serem pagas
como uma porcentagem do NSR.
(2)

Valores aproximados em 30 de junho de 2020.

(3)

Baseado em total de recursos medidos e indicados em pit shell de US$1.250/ toneladas.

Nossos projetos de expansão dos ativos
Em 30 de junho de 2020, apresentamos projetos em desenvolvimento tanto nos nossos ativos já em operação
quanto nos nossos ativos em desenvolvimento. A tabela abaixo contém dados referentes a esses projetos:

Descrição

Aranzazu

EPP

Almas

Com baixo investimento, tem
potencial de elevar a produção
atual de 79.800 GEO em até
30%. Em um segundo
momento, ainda a ser melhor
estudado, a administração tem
ambição de dobrar a produção
do ativo

Projeto de expansão da
extração a céu aberto (em linha
com a atual estratégia
operacional do ativo) para
atingimento de minério com
maiores teores. Projeto de
expansão integrado com as
minas existentes

Estudos de engenharia
em implementação para
viabilizar o projeto e
explorar o ativo.

2021

2022

2022

Estimativa de
entrada de
produção

Nossas reservas e recursos
Nos termos da legislação canadense sobre valores mobiliários, a Companhia é considerada sociedade de capital
aberto, e, enquanto tal, fica sujeita às disposições do National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for
Mineral Projects ("NI 43-101"). De forma que, para cumprir com os requisitos do NI 43-101, todas as
informações técnicas ou científicas referentes aos projetos relevantes de mineração apontados nos relatórios de
divulgação da Companhia deverão ser preparadas por, ou sob supervisão de, geólogos ou engenheiros de minas
com experiência comprovada ("Pessoa Qualificada"). Adicionalmente, todas as declarações elaboradas com a
finalidade de divulgação, que tenham por objeto as reservas e recursos minerais da Companhia, deverão ser
elaborados por Pessoa Qualificada, observados os termos e definições adotadas pelo Instituto de Mineração,
Metalurgia e Petróleo do Canadá – CIM (Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum), em especial
aquelas de que dispõe definições de recursos e reservas minerais (Definition Standards on Mineral Resources
and Reserves) adotado pelo CIM, e suas alterações. Desta forma, as reservas mapeadas abaixo foram elaboradas
nos termos da NI 43-101 para cada um dos nossos ativos e dependem de estudos elaborados por Pessoas
Qualificadas. Para mais informações veja fator de risco “As estimativas de recursos e reservas minerais podem
ser imprecisas e diferir das quantidades de minerais que a Companhia pode realmente recuperar.” na seção 4.1
deste formulário de referência.
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Em 31 de dezembro de 2019, apresentamos reservas mapeadas para cada um dos nossos ativos produtivos assim
como para nossos projetos mais avançados. Cada um desses ativos apresenta uma quantidade de ouro e/ou cobre
classificado como Comprovado, Provável, Medido e Indicado – mostrando para cada nível um grau de certeza
sobre as quantidades divulgadas. A tabela abaixo contém dados referentes a essas reservas de minérios em cada
ativo:
RESERVAS(1)
Provada (2)
Ouro

Provável (3)

Toneladas(4)

Teor
(g/t)

Quantidade
(oz) (5)

Toneladas (4)

Teor
(g/t)

Quantidade
(oz) (5)

Aranzazu(6)

1.494.000

0,82

40.000

2.887.000

0,90

83.000

San Andrés(7)

25.373.000

0,54

442.000

34.297.000

0,50

549.000

EPP(8)

175.851

1,57

8.874

5.775.190

1,45

268.570

São Francisco(9)

11.600

0,45

167

41.400

0,76

1.010

27.054.451

0,56

491.041

43.000.590

0,65

901.580

Total Reservas Ouro
(1)

Notas aplicáveis a cada propriedade:
• As estimativas de Reserva Mineral foram preparadas de acordo com os Padrões de Definição (CIM
Definition Standards) do Instituto de Mineração, Metalurgia e Petróleo do Canadá – CIM (Canadian
Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum) para Recursos Minerais e Reservas Minerais, adotados
pelo Conselho do CIM em 10 de maio de 2014, e as Diretrizes de Boas Práticas da Estimativa do CIM
sobre Recursos Minerais e Reservas Minerais (CIM Estimation of Mineral Resources and Mineral
Reserves Best Practice Guidelines), adotadas pelo Conselho do CIM em 23 de novembro de 2003,
utilizando métodos geoestatísticos e / ou clássicos, além de parâmetros econômicos e de mineração
adequados ao depósito.
• Reservas minerais são a parte econômica dos recursos minerais medidos e indicados. As estimativas da
Reserva Mineral incluem diluição e recuperação de mineração. Os fatores de diluição e recuperação da
mineração variam de acordo com fontes de reserva específicas e são influenciados por vários fatores,
incluindo tipo de depósito, forma do depósito e métodos de mineração.
• A estimativa de reservas minerais pode ser afetada materialmente por questões ambientais, de permissão,
legais, de marketing ou outras questões relevantes. Para maiores informações vide o Fator de Risco "As
estimativas de recursos e reservas minerais podem ser imprecisas e diferir das quantidades de minerais
que a Companhia pode realmente recuperar".
• A data efetiva das Reservas Minerais apresentada na tabela acima é 31 de dezembro de 2019, exceto
conforme indicado abaixo.
(2)
O termo "Provada" possui o significado atribuído pelo Padrões de Definição do CIM (CIM Definition
Standards) para Recursos Minerais e Reservas Minerais, adotados pelo Conselho do CIM.
(3)
O termo "Provável" possui o significado atribuído pelo Padrões de Definição do CIM (CIM Definition
Standards) para Recursos Minerais e Reservas Minerais, adotados pelo Conselho do CIM.
(4)
Toneladas de minério.
(5)
Onças de ouro.
(6)
Notas aplicáveis a Aranzazu:
• O limite de NSR de US $ 60 / t é baseado no custo operacional total previsto.
• Os valores de NSR de minério foram calculados usando 2,90 US $ / lb para cobre, 1.408 US $ / oz. para
o ouro e 18 US $ / oz para prata, o proposto concentra-se em recuperações metalúrgicas de 88,0% para
o cobre, 75,0% para o ouro, 60,0% para a prata e 65,0% para o arsênico. A diluição foi aplicada sob a
forma de diluição planejada e não planejada da parede suspensa e parede final (hanging wall and footwall
end-wall). A diluição do aterro (para paradas secundárias) também foi incluída. Todo o material de
diluição foi assumido com gradação zero. A diluição total é de aproximadamente 20%.
• Os valores de NSR do minério foram calculados usando a seguinte fórmula: NSR ($ / t) = (Cu% x US $
37,08) + (Au g / t x US $ 24,60) + (Ag g / t x US $ 0,25).
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• Recuperações de mineração de 94% (ou seja, 6% de perdas) e 99% (1% de perdas) foram aplicadas às
paradas e cortes de soleiras de desenvolvimento de minério, respectivamente.
• As estimativas da Reserva Mineral da Mina de Aranzazu fornecidas no relatório técnico de Aranzazu
foram preparadas sob a supervisão de R.S. Dowdell. C.Eng., Consultor independente da Companhia,
como Pessoa Qualificada, conforme esse termo é definido no do National Instrument 43-101 – Standards
of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101).
• A Reserva Mineral atualizada de Aranzazu é baseada no modelo de recursos de 31 de janeiro de 2018
divulgado no relatório técnico de Aranzazu.
(7)
Notas aplicáveis a San Andrés:
• A estimativa de Reservas Minerais é baseada em projetos de poço otimizados com o uso do preço do
ouro de US $ 1.500 / oz.
• As reservas minerais são baseadas em um modelo de recursos atualizado em 2019.
• As reservas minerais foram estimadas com um grau de corte de 0,26 g / t para material de óxido e 0,35
g / t para material misto, com diluição de 7% e recuperação de mineração de 93%.
• Números de metal contidos podem não somar perfeitamente devido a arredondamentos.
• Topografia de superfície em 31 de dezembro de 2019 e restrições de deslocamento de 200m no rio foram
impostas.
(8)
Notas aplicáveis a EPP:
• Para mina a céu aberto de Lavrinha, Japonês, Nosde e Ernesto, as Reservas Minerais são calculadas
usando projetos de minas, que foram otimizados usando apenas Recursos Medidos e Indicados a US $
1.500 / oz. preço de ouro.
• As reservas minerais para todas as mina a céu aberto foram estimadas com um teor de corte de 0,40 g /
t Au e aplicação de 40% de fator de diluição com recuperação de 98% da mineração.
• Para a mina subterrânea de Pau Pique, a reserva mineral foi estimada com base em um teor de corte de
minério com custo totalmente apropriado (fully costed) (2,4 m / t Au) com um teor de corte de minério
marginal (desenvolvimento) de 1,0 g / t Au e aplicando 30 % de fator de diluição e 90% de recuperação.
• Números de metal contidos podem não somar perfeitamente devido a arredondamentos.
• As estimativas da Reserva Mineral para Pau Pique foram revisadas e auditadas pela R.S. Dowdell C.
Eng, consultor independente da Aura, como pessoas qualificadas, conforme esse termo é definido na NI
43-101.
(9)
Notas para a estimativa da reserva de São Francisco:
• A estimativa de Reservas Minerais é baseada em uma cova projetada, que foi operacionalizada usando
US $ 1.300 / onça de ouro.
• Dentro da cova projetada, as reservas minerais provadas e prováveis dentro das zonas mineralizadas
delineadas foram estimadas com ponto de corte zero para refletir a experiência de mineração que
incorpora a diluição interna planejada. Para todas as áreas fora das zonas delineadas, foi aplicado um
ponto de corte de 0,41 g / t.
• A data efetiva da Reserva Mineral de São Francisco é baseada no modelo de recursos de 31 de setembro
de 2011, que foi o relatório técnico datado de 30 de setembro de 2011, de autoria de J.Britt Reid, P. Eng,
Bruce Butcher, P. Eng, Chris Keech, P.Geo e intitulado “Estimativas de recursos e reservas na mina de
São Francisco, no município de Vila Bella De Santíssima Trindade, Estado do Mato Grosso Brasil” ou
o Relatório Técnico de São Francisco.
• Topografia de superfície em 31 de dezembro de 2016.
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RECURSOS(1)
Medido(2)
Ouro

Indicado(3)

Toneladas(5)

Teor
(g/t)

Quantidade
(oz) (6)

Toneladas

Aranzazu(7)

3.249.000

1,05

109.000

San Andrés(8)

34.260.000

0,54

197.195

Almas(10)

Inferido(4)

Teor
(g/t)

Quantidade
(oz) (6)

Toneladas (5)

Teor
(g/t)

Quantidade
(oz) (6)

7.767.000

1,11

279.000

5.674.000

1,28

234.000

598.000

47.367.000

0,49

740.000

7.750.000

0,78

196.000

2,91

18.400

4.833.385

2,18

338.820

1.919.500

2,04

125.730

5.432.124

1,14

198.560

18.498.460

0,95

563.560

6.084.330

1,20

235.300

Matupá (X1) (11)

4.060.735

1,25

163.300

5.617.635

0,94

169.100

62.400

0,81

1.600

São Francisco(12)

525.770

0,78

13.140

352.230

0,84

9.510

119.100

0,68

2.600

40.000

3,88

5.000

12.370.000

2,38

947.000

978.000

6,84

214.000

34.957.330

1,85

1.956.230

EPP(9)

Tolda Fria(13)

n.d.

Gold Road(14)
Total Recursos
Ouro

(5)

n.d.
47.724.824

0,72

1.100.400

84.475.706

0,78

2.104.990

(1)

Notas aplicáveis a cada propriedade:
• As estimativas de Recursos Minerais foram preparadas de acordo com os Padrões de Definição (CIM
Definition Standards) do CIM para Recursos Minerais e Reservas Minerais, adotados pelo Conselho do
CIM em 10 de maio de 2014, e as Diretrizes de Boas Práticas da Estimativa do CIM sobre Recursos
Minerais e Reservas Minerais (CIM Estimation of Mineral Resources and Mineral Reserves Best
Practice Guidelines), adotadas pelo Conselho do CIM em 23 de novembro de 2003, utilizando métodos
geoestatísticos e / ou clássicos, além de parâmetros econômicos e de mineração adequados ao depósito.
• Recursos minerais incluem reservas minerais. Os Recursos Minerais que não são Reservas Minerais não
demonstraram viabilidade econômica.
• A estimativa de recursos minerais pode ser afetada materialmente por questões ambientais, de permissão,
legais, de marketing ou outras questões relevantes. Para maiores informações vide o Fator de Risco "As
estimativas de recursos e reservas minerais podem ser imprecisas e diferir das quantidades de minerais
que a Companhia pode realmente recuperar".
• A data efetiva dos Recursos Minerais apresentada na tabela acima é 31 de dezembro de 2019, exceto
conforme indicado abaixo. A divulgação das estimativas de Recursos Minerais e informações técnicas e
científicas relacionadas na tabela acima foi preparada sob a supervisão ou é aprovada por Farshid
Ghazanfari.
• Números de metal contidos podem não somar perfeitamente devido a arredondamentos.
(2)
O termo "Medido" possui o significado atribuído pelo Padrões de Definição do CIM (CIM Definition
Standards) para Recursos Minerais e Reservas Minerais, adotados pelo Conselho do CIM.
(3)
O termo "Indicado" possui o significado atribuído pelo Padrões de Definição do CIM (CIM Definition
Standards) para Recursos Minerais e Reservas Minerais, adotados pelo Conselho do CIM.
(4)
O termo "Inferido" possui o significado atribuído pelo Padrões de Definição do CIM (CIM Definition
Standards) para Recursos Minerais e Reservas Minerais, adotados pelo Conselho do CIM.
(5)
Toneladas de minério.
(6)
Onças de ouro.
(7)
Notas aplicáveis a Aranzazu:
• Recursos minerais declarados com um ponto de corte de US $ 45 / t NSR.
• Os valores de NSR foram calculados usando uma previsão de preços de longo prazo para cobre (US $
2,80 / lb), ouro (US $ 1.250 / oz) e para prata (US $ 15 / oz), resultando na seguinte fórmula: NSR ($ /
t) = (Cu% x US $ 37,08) + (Au g / tx US $ 24,60) + (Ag g / tx US $ 0,25).
• Um modelo de densidade baseado nos tipos de rochas que hospedam a mineralização foi usado para a
conversão de volume em toneladas, com média de 2,95 toneladas / m3.
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• Os números consideram apenas material classificado como mineralização de sulfeto.
Notas aplicáveis a San Andrés:
• A estimativa de Recursos Minerais é baseada em shell otimizada usando US $ 1.600 / oz de ouro.
• O teor de corte utilizado foi de 0,23 g / t para material de óxido e 0,30 g / t para material misto.
• Um modelo de densidade baseado no tipo de rocha foi usado para a conversão de volume em toneladas,
com média de 2,34 toneladas / m3.
• Topografia de superfície em 31 de dezembro de 2019 e restrições de deslocamento de 200m no rio foram
impostas.
(9)
Notas aplicáveis a EPP:
• A Estimativa de Recursos Minerais para covas a céu aberto de Lavrinha, Japonês, Nosde é baseada em
pit shell otimizada usando US $ 1.600 / oz de ouro e com um teor de corte de 0,40 g / t Au.
• A mina a céu aberto Ernesto foi relatada in situ com um teor de corte de 0,40 g / t Au.
• A estimativa de recursos minerais da mina subterrânea Pau Pique é baseada em um teor de corte de 1,5
g / t Au e largura mínima de 2m.
• Os recursos minerais são estimados entre 410 m EL e 65 m EL ou aproximadamente 30 m de
profundidade a 500 m de profundidade da superfície para mina subterrânea Pau Pique e formas de
esgotamento da mineração no final do ano usadas para estimar os recursos remanescentes da mina
subterrânea Pau Pique.
• Modelos de densidade baseados em tipos de rochas foram utilizados para conversão de volume em
toneladas, com recursos médios de 2,78 toneladas / m3 para Lavrinha, 2,76 toneladas / m3 para Japonês,
2,71 para Nosde e 2,62 para poços abertos Ernesto e 2,77 para mina subterrânea Pau Pique.
• Topografia de superfície com base em 31 de dezembro de 2019.
(10)
Notas aplicáveis a Almas:
• Para os depósitos de Paiol e Vira Saia, a estimativa de recursos minerais é baseada em reservatórios de
poço otimizados usando US $ 1.500 / oz de ouro e com um teor de corte de 0,30 g / t Au.
• A estimativa de recursos minerais da Cata Funda é relatada in situ e é baseada no teor de corte de 0,35 g
/ t Au.
• Modelos de densidade baseados no tipo de rocha foram usados para conversão de volume em toneladas,
com média de 2,72 toneladas / m3 para Paiol, 2,65 toneladas / m3 para Vira Saia e 2,74 toneladas / m3
para Cata Funda.
• • Topografia de superfície com base em 31 de dezembro de 2016.
(11)
Notas aplicáveis a Matupá:
• A estimativa de recursos minerais in situ é baseada no teor de corte de 0,40 g / t ouro.
• Um modelo de densidade baseado no tipo de rocha foi usado para a conversão de volume em toneladas,
com média de 2,78 toneladas / m3.
• O recurso relatado gerado a partir do modelo de recurso divulgado no relatório técnico de 12 de fevereiro
de 2010, de autoria de Ronlad Simpson, P.Geo (Serviço GeoSim Inc.), Susan Poos, PE e Micheal Ward
CPG (Marston & Marston, Inc.) e Kathy Altman PE, PhD, (Samuel engineering Inc.) e intitulada
Relatório Técnico e Estimativa Preliminar de Recursos no Projeto Guaranta Gold, Estado de Matto
Grosso, Brasil” ou no Relatório Técnico Matupa, mas relatado como in situ desde que a suposição para
um poço de recursos estava desatualizada.
• Topografia de superfície em 31 de dezembro de 2012.
(12)
Notas aplicáveis a São Francisco:
• A estimativa de Recursos Minerais é baseada no poço de reserva, além de uma shell otimizada usando
US $ 1.600 / oz de ouro e com um teor de corte de 0,34 g / t de ouro.
• No reservatório final de recursos, os Recursos Minerais Indicados e Medidos em zonas mineralizadas
delineadas foram estimados com um ponto de corte zero para refletir a experiência de mineração que
incorpora a diluição interna planejada. Para todas as áreas fora das zonas delineadas, foi aplicado um
ponto de corte de 0,34 g / t.
• Topografia de superfície em 31 de dezembro de 2016.
(13)
Notas aplicáveis a Tolda Fria:
• Recursos in situ são relatados com teor de corte de 0,5 g / t Au.
• Um padrão de densidade baseado no tipo de rocha foi usado para a conversão de volume em toneladas,
com recursos em média de 2,71 toneladas / m3.
• Recursos minerais preparados por Gustavson Associates, WJ Crowl, RG e Donald Hulse, P.Eng, e
relatados no relatório técnico de 31 de maio de 2011, de autoria de WJCrowl, RG e Donald Hulse, P.Eng,
e intitulado “Relatório NI 43-101 sobre o Projeto Tolda Fria, Manizales, Colômbia” ou o Relatório
(8)
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(14)

Técnico Tolda Fria.
Notas aplicáveis a Gold Road:
• O recurso estimado relatado em tons curtos e teor de corte de 0,1 opt.
• Um fator de tonelagem (inverso da densidade) de 13,5 pés³ / t foi usado para a conversão de volume em
toneladas.
• Figuras metálicas contidas podem não adicionar devido a arredondamentos.
• O Recurso Mineral para a Mina Gold Road foi preparado pela RPM Global sob o título de “Relatório
Técnico NI43-101, Avaliação Econômica Preliminar da Mina Gold Road, Arizona, EUA”, datada de 3
de maio de 2018.
RESERVAS
Provada(1)
Cobre

Aranzazu

Provável(2)

Toneladas(3)

Teor
(%)

Quantidade
(k lbs) (4)

Toneladas (3)

Teor
(%)

Quantidade
(k lbs) (4)

1.494.000

1,60

52.800

2.887.000

1,62

102.820

(1)

O termo "Provada" possui o significado atribuído pelo Padrões de Definição do CIM (CIM Definition
Standards) para Recursos Minerais e Reservas Minerais, adotados pelo Conselho do CIM.
(2)
O termo "Provável" possui o significado atribuído pelo Padrões de Definição do CIM (CIM Definition
Standards) para Recursos Minerais e Reservas Minerais, adotados pelo Conselho do CIM.
(3)
Toneladas de minério.
(4)
Milhares de libras de cobre.
(5)
Notas:
• As estimativas de Reserva Mineral foram preparadas de acordo com os Padrões de Definição (CIM
Definition Standards) do CIM para Recursos Minerais e Reservas Minerais, adotados pelo Conselho do
CIM em 10 de maio de 2014, e as Diretrizes de Boas Práticas da Estimativa do CIM sobre Recursos
Minerais e Reservas Minerais (CIM Estimation of Mineral Resources and Mineral Reserves Best
Practice Guidelines), adotadas pelo Conselho do CIM em 23 de novembro de 2003, utilizando métodos
geoestatísticos e / ou clássicos, além de parâmetros econômicos e de mineração adequados ao depósito.
• Reservas minerais são a parte econômica dos recursos minerais medidos e indicados. As estimativas da
Reserva Mineral incluem diluição e recuperação de mineração. Os fatores de diluição e recuperação da
mineração variam de acordo com fontes de reserva específicas e são influenciados por vários fatores,
incluindo tipo de depósito, forma do depósito e métodos de mineração.
• O limite de NSR de US $ 60 / t é baseado no custo operacional total previsto.
• Os valores de NSR do minério foram calculados usando 2,90 US $ / lb para cobre, 1.408 US $ / oz. para
o ouro e 18 US $ / oz de prata, o proposto concentra-se em recuperações metalúrgicas de 88,0% para o
cobre, 75,0% para o ouro, 60,0% para a prata e 65,0% para o arsênico. A diluição foi aplicada sob a
forma de diluição planejada e não planejada da parede suspensa e parede final da parede do pé. A diluição
do aterro (para paradas secundárias) também foi incluída. Todo o material de diluição foi assumido em
zero graus. A diluição total é de aproximadamente 20%.
• Os valores de NSR do minério foram calculados usando a seguinte fórmula: NSR ($ / t) = (Cu% x US $
37,08) + (Au g / t x US $ 24,60) + (Ag g / t x US $ 0,25).
• Recuperações de mineração de 94% (ou seja, 6% de perdas) e 99% (1% de perdas) foram aplicadas às
paradas e cortes de soleiras de desenvolvimento de minério, respectivamente.
• As estimativas da Reserva Mineral da Mina de Aranzazu foram preparadas sob a supervisão da R.S.
Dowdell. C.Eng., Consultor independente da Aura, como Pessoa Qualificada conforme esse termo é
definido na NI 43-101.
• A estimativa de reservas minerais pode ser afetada materialmente por questões ambientais, de permissão,
legais, de marketing ou outras questões relevantes. Para maiores informações vide o Fator de Risco "As
estimativas de recursos e reservas minerais podem ser imprecisas e diferir das quantidades de minerais
que a Companhia pode realmente recuperar".
• A reserva mineral atualizada de Aranzazu é baseada no modelo de recursos de 31 de janeiro de 2018,
que foi divulgado no Relatório Técnico de Aranzazu.
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RECURSOS
Medido(1)
Cobre

Aranza
zu

Indicado(2)

Inferido(3)

Toneladas(4)

Teor
(%)

Quantidade
(k lbs) (5)

Toneladas(4)

Teor
(%)

Quantidade
(m lbs) (5)

Toneladas(4)

Teor
(%)

Quantidade
(k lbs) (5)

3.249.000

1,71

122.417

7.767.000

1,56

267.700

5.674.000

1,77

221.080

(1)

O termo "Medido" possui o significado atribuído pelo Padrões de Definição do CIM (CIM Definition
Standards) para Recursos Minerais e Reservas Minerais, adotados pelo Conselho do CIM.
(2)
O termo "Indicado" possui o significado atribuído pelo Padrões de Definição do CIM (CIM Definition
Standards) para Recursos Minerais e Reservas Minerais, adotados pelo Conselho do CIM.
(3)
O termo "Inferido" possui o significado atribuído pelo Padrões de Definição do CIM (CIM Definition
Standards) para Recursos Minerais e Reservas Minerais, adotados pelo Conselho do CIM.
(4)
Toneladas de minério.
(5)
Milhares de libras de cobre.
(6)
Notas:
• As estimativas de Recursos Minerais foram preparadas de acordo com os Padrões de Definição (CIM
Definition Standards) do CIM para Recursos Minerais e Reservas Minerais, adotados pelo Conselho do
CIM em 10 de maio de 2014, e as Diretrizes de Boas Práticas da Estimativa do CIM sobre Recursos
Minerais e Reservas Minerais (CIM Estimation of Mineral Resources and Mineral Reserves Best
Practice Guidelines), adotadas pelo Conselho do CIM em 23 de novembro de 2003, utilizando métodos
geoestatísticos e / ou clássicos, além de parâmetros econômicos e de mineração adequados ao depósito.
• Recursos minerais são a parte econômica dos recursos minerais medidos e indicados. As estimativas da
Reserva Mineral incluem diluição e recuperação de mineração. Os fatores de diluição e recuperação da
mineração variam de acordo com fontes de reserva específicas e são influenciados por vários fatores,
incluindo tipo de depósito, forma do depósito e métodos de mineração.
• A estimativa de recursos minerais pode ser afetada materialmente por questões ambientais, de permissão,
legais, de marketing ou outras questões relevantes.
• Recursos minerais declarados com um ponto de corte de US $ 45 / t NSR. e Os valores de NSR foram
calculados usando uma previsão de preços de longo prazo para cobre (US $ 2,80 / lb), ouro (US $ 1.250
/ oz) e prata (US $ 15 / oz), resultando na seguinte fórmula: NSR ($ / t) = (Cu% x US $ 37,08) + (Au g
/ tx US $ 24,60) + (Ag g / tx US $ 0,25).
• Um modelo de densidade baseado nos tipos de rochas que hospedam a mineralização foi usado para a
conversão de volume em toneladas, com média de 2,95 toneladas / m3.
• Os números consideram apenas material classificado como mineralização de sulfeto.
• Os números podem não somar perfeitamente devido ao arredondamento dos números para refletir que
são estimativas.
• O Recurso Mineral foi atualizado e contabilizou a exaustão do período findo em 31 de dezembro de
2019.
Nossas instalações de rejeito
Ao longo dos últimos três anos demos mais um passo no aprimoramento de nossa política corporativa
padronizada para o gerenciamento de segurança, contando com o suporte de empresas renomadas de consultoria
especializada, tais como SRK e Wood. No Complexo EPP essa política já está implantada desde 2010, e
esperamos que essa implantação atinja 100% de nossas instalações de rejeitos até o fim de 2020. Tal movimento
é acompanhado da realização de apresentações mensais, junto ao comitê de segurança corporativa, para apontar
os avanços na implementação dos sistemas de gerenciamento da segurança, as condições de estabilidade e ações
futuras. Esta dinâmica tem proporcionado maior visibilidade para a alta gestão quanto à temática de segurança
em instalações de rejeitos.
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Destacamos, abaixo, informações detalhadas sobre nossas principais instalações de rejeitos:
•

Complexo EPP: barragem construída seguindo a metodologia a jusante (mais segura) tendo
capacidade adicional de 10Mt com implementação por 4 etapas (aproximadamente 2.5 Mt cada) – 17.5
Mt de capacidade total. Semestralmente, uma empresa de consultoria especializada realiza auditorias
e inspeções de segurança nesta instalação. O resultado é a elaboração de um documento que é
registrado no Sistema Integrado de Gestão de Segurança de Barragens de Mineração (SIGBM) da
Agência Brasileira de Mineração. Uma inspeção é realizada semestralmente por uma equipe interna
especializada, e o resultado também é registrado no SIGBM. As leituras dos dados de instrumentação
são enviadas mensalmente a uma empresa de consultoria especializada que interpreta e emite um
relatório sobre as condições da barragem. A barragem tem apresentado condições de estabilidade
satisfatórias, tendo sido recentemente fiscalizada por autoridades locais que emitiram laudos muito
positivos.

•

Complexo Aranzazu: a nova barragem foi construída em 2018 e 2019 com metodologia a jusante e
projetada pela Wood Consulting, começando a operar em maio de 2019 e subsequentes expansões
quando necessárias. As outras 4 barragens de rejeitos construídas com a metodologia a montante estão
em estágio de tratamento e manutenção (care and maintenance) e com plano de fechamento já
programado. Todas as barragens do Complexo Aranzazu são constantemente monitoradas por nós,
pela SRK e pela Wood Consulting e atualmente apresentam boas condições de estabilidade;

•

Complexo San Andrés: esta instalação foi construída utilizando o método de lixiviação em pilha que
é mais simples quando comparado a barragem de rejeitos. Neste método, cimento é adicionado ao
longo do processo para absorver rejeitos de mineração e auxilia na estabilidade da estrutura.
Monitoramos frequentemente dados de instrumentação que acompanham os níveis de água e a
movimentação das pilhas. As pilhas de lixiviação estão em boas condições.

Diferenciais Competitivos
Acreditamos ter os diferenciais competitivos descritos acima. Para uma descrição dos pontos fracos e eventuais
obstáculos em contraposição a tais diferenciais competitivos, os potenciais investidores devem analisar
cuidadosamente todas as informações contidas neste Formulário de Referência, em particular os riscos
mencionados na "Seção 4.1 – Fatores de Risco", as demonstrações financeiras da Companhia e respectivas notas
explicativas.
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7.1-A. Indicar caso o emissor seja sociedade de economia mista:
a.

interesse público que justificou sua criação

Não aplicável, tendo vista que a Companhia não é uma sociedade de economia mista
b. atuação do emissor em atendimento às políticas públicas. incluindo metas de universalização.
indicando:
•

•
•

os programas governamentais executados no exercício social anterior. os definidos para o
exercício social em curso. e os previstos para os próximos exercícios sociais. critérios
adotados pelo emissor para classificar essa atuação como sendo desenvolvida para atender
ao interesse público indicado na letra “a”
quanto às políticas públicas acima referidas. investimentos realizados. custos incorridos e a
origem dos recursos envolvidos – geração própria de caixa. repasse de verba pública e
financiamento. incluindo as fontes de captação e condições
estimativa dos impactos das políticas públicas acima referidas no desempenho financeiro do
emissor ou declarar que não foi realizada análise do impacto financeiro das políticas
públicas acima referidas

Não aplicável, tendo vista que a Companhia não é uma sociedade de economia mista
c.

processo de formação de preços e regras aplicáveis à fixação de tarifas

Não aplicável, tendo vista que a Companhia não é uma sociedade de economia mista
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais
a.

Produtos e serviços comercializados em cada segmento operacional

As demonstrações financeiras da Companhia apresentam os seguintes segmentos operacionais: "Minas
Brasileiras", "Mina de Aranzazu", "Mina de San Andres", "Projeto Rio Novo", "Corporativo" e “Gold Road”.
Minas Brasileiras
Inclui o Complexo EPP e o Projeto São Francisco, no Brasil. Compreende a extração de ouro, tendo a prata
como subproduto. O Complexo EPP possui minas a céu aberto, sendo elas denominadas Lavrinha, Japonês e
Ernesto e os Projetos Nosde e São Francisco, além de uma mina subterrânea, denominada Pau-a-Pique. O
Projeto São Francisco está atualmente em estado de tratamento e manutenção (care and maintenance),
aguardando exploração geológica.
Mina de Aranzazu
Trata-se do Complexo Aranzazu, no México. Compreende a extração e produção de concentrado de cobre (que
inclui diversos metais, principalmente o cobre e o ouro). O complexo possui sete corpos de minério
(denominados "Mexicana Norte", "Mexicana Sur", "BW", "AA (Arroyos Azules)", "Cabrestante", "Glory Hole
– GH Hanging Wall" e "Glory Hole – GH Footing Wall").
Mina de San Andres
Trata-se do Complexo San Andres, em Honduras, constituído de minas com lavra a céu aberto. Compreende a
extração de ouro, tendo a prata como subproduto.
Projeto Rio Novo
O projeto Rio Novo ainda não se encontra em fase operacional. Compreenderá, no futuro, a extração de ouro,
tendo a prata como subproduto, cobre e outros metais. O Projeto Rio Novo compreende o Projeto Almas, o
Projeto Matupá e o Projeto Tolda Fria. O Projeto Almas está em avançado estágio de desenvolvimento e
consiste em três principais depósitos: (i) Paiol, (ii) Cata Funda e (iii) Vira Saia, acessíveis para mineração a céu
aberto. O Projeto Matupá está em avançado estágio de desenvolvimento e consiste em vários depósitos, dentre
os quais se destacam-se (i) X1, (ii) Guarantã; e (iii) Serrinha. O Projeto Tolda Fria na Colômbia consiste em 14
km de reservas com significativa mineralização de alto grau. As reservas são acessíveis para exploração
subterrânea.
Projeto Gold Road
O projeto Gold Road é uma mina de ouro com estreito veio subterrâneo, localizada no histórico distrito mineiro
de Oatman, no norte do Arizona, nordeste da fronteira entre os estados americanos da Califórnia, Nevada e
Arizona e a 40 quilômetros sudoeste de Kingman, Arizona. A Companhia considera que a geografia da região
é favorável, com logística adequada e boa infraestrutura nas cidades do entorno, além de se tratar de uma
jurisdição estável. A produção histórica de ouro do distrito de Oatman já foi de mais de dois milhões de onças,
com a mina do Projeto Gold Road contribuindo com aproximadamente 746.000 onças. Em maio de 2018, uma
Avaliação Econômica Preliminar da mina do Projeto Gold Road determinou recursos minerais inferidos de
214.000 onças de ouro a uma taxa média de 6,85 g/t. A posição das terras adquiridas inclui outros veios que
historicamente possuem minérios, incluindo a Gold Ore, Tru-Vein e Big Jim. A Companhia acredita que seu
know-how operacional já aplicado em seus outros ativos pode impactar positivamente na exploração da mina e
nas margens dessa operação.
Corporativo
Não há produtos ou serviços comercializados pelo segmento Corporativo.
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b.

receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida da Companhia

Em R$
milhares
Segmento
Mina de San
Andres
Minas
Brasileiras
Mina de
Aranzazu
Corporativo
Projeto Rio
Novo
Projeto Gold
Road
Receita
Total
Em US$
milhares
Segmento
Mina de San
Andres
Minas
Brasileiras
Mina de
Aranzazu
Corporativo
Projeto Rio
Novo
Projeto Gold
Road
Receita
Total

Período de seis meses
encerrado em 30 de
junho de 2020
Receita
% do
Líquida
total
160.741
30%

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019
Receita
% do
Líquida
total

2018
Receita
Líquida

% do
total

2017
Receita
% do
líquida
total

316.057

35%

297.567

52%

309.553

61%

301.463

34%

264.659

46%

194.322

39%

280.788

31%

8.500

2%

-

-

210.806

39%

172.208

32%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

543.755

100%

898.308

100%

570.726

100%

503.875

100%

Período de seis meses
encerrado em 30 de
junho de 2020
Receita
% do
Líquida
total
33.138
30%

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019
Receita
% do
Líquida
total

2018
Receita
Líquida

% do
total

2017
Receita
% do
líquida
total

79.586

35%

82.223

52%

96.889

61%

75.911

34%

73.130

46%

60.822

39%

70.705

31%

2.349

2%

-

-

41.320

38%

35.002

32%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

109.460

100%

226.202

100%

157.702

100%

157.711

100%
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c.
lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido da
Companhia
Em R$
milhares
Segmento
Mina de San
Andres
Minas
Brasileiras
Mina de
Aranzazu
Corporativo
Projeto Rio
Novo(2)
Projeto Gold
Road
Resultado
líquido

Período de seis meses
encerrado em 30 de
junho de 2020
Lucro
% do
/Prejuízo
total
24.167
(42%)

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019(1)
Lucro
% do
/Prejuízo
total
56.324
88%

2018(1)
Lucro
% do
/Prejuízo
total
(3.600)
(2%)

2017(1)
Lucro
% do
/Prejuízo
total
54.006
106%

2.379

(4%)

12.933

20%

11.267

5%

6.677

13%

(21.125)

37%

27.854

43%

198.585

94%

(3.939)

(8%)

(45.997)
(16.743)

80%
29%

(32.104)
(833)

(50%)
(1%)

8.778
(3.233)

4%
(2%)

(5.989)
-

(11%)
-

81

0%

-

-

-

-

-

-

(57.238)

100%

64.174

100%

211.797

100%

50.755

100%

(1)

Os valores apresentados acima para os exercícios sociais de 2019, 2018 e 2017 correspondem ao "Resultado antes do
imposto de renda", uma vez que a Companhia não divulgou o Lucro Líquido do exercício por segmento para os três
exercícios sociais.
(2) Atualmente em Tratamento e Manutenção (care and maintenance).
Em US$
milhares
Segmento
Mina de San
Andres
Minas
Brasileiras
Mina de
Aranzazu
Corporativo
Projeto Rio
Novo(2)
Projeto Gold
Road
Resultado
líquido

Período de seis meses
encerrado em 30 de
junho de 2020
Lucro
% do
/Prejuízo
total
4.708
(34%)

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019(1)
Lucro
% do
/Prejuízo
total
13.932
91%

2018(1)
Lucro
% do
/Prejuízo
total
(233)
0%

2017(1)
Lucro
% do
/Prejuízo
total
16.875
107%

(477)

3%

2.941

19%

3.756

7%

1.941

12%

(4.668)

34%

6.772

44%

52.956

92%

(1.175)

(7%)

(9.625)
(3.603)

70%
26%

(8.081)
(220)

(53%)
(1%)

1.766
(873)

3%
(2%)

(1.908)
-

(12%)
-

(14)

0%

-

-

-

-

-

-

(13.679)

100%

15.344

100%

57.372

100%

15.733

100%

(1) Os valores apresentados acima para os exercícios sociais de 2019, 2018 e 2017 correspondem ao "Resultado antes do
imposto de renda", uma vez que a Companhia não divulgou o Lucro Líquido do exercício por segmento para os três
exercícios sociais.
(2) Atualmente em Tratamento e Manutenção (care and maintenance).
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Outros resultados das operações
Custos de Produção e Depreciação, Amortização e Exaustão
Em R$ milhares

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

Segmento

Período de seis meses
encerrado em 30 de
junho de 2020

2019

2018

2017

Mina de San Andres

116.855

239.268

283.920

247.893

Minas Brasileiras

146.476

242.645

220.562

171.715

Mina de Aranzazu

154.427

221.837

6.115

-

Corporativo

-

-

-

-

Projeto Rio Novo

-

-

-

-

Total

417.758

703.750

510.597

419.608

Em US$ milhares

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

Segmento

Período de seis meses
encerrado em 30 de
junho de 2020

2019

2018

2017

Mina de San Andres

24.369

60.498

78.085

77.569

Minas Brasileiras

29.123

61.352

60.660

53.732

Mina de Aranzazu

31.391

56.091

1.682

-

Corporativo

-

-

-

-

Projeto Rio Novo

-

-

-

-

Total

84.883

177.941

140.427

131.301

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

Segmento

Período de seis meses
encerrado em 30 de
junho de 2020

2019

2018

2017

Mina de San Andres

43.886

76.789

13.647

61.660

Minas Brasileiras

64.330

58.818

44.097

22.607

Mina de Aranzazu

17.781

58.951

2.385

-

Corporativo

-

-

-

-

Projeto Rio Novo

-

-

-

-

Total

125.997

194.558

60.129

84.267

Lucro Bruto
Em R$ milhares
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Em US$ milhares

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

Segmento

Período de seis meses
encerrado em 30 de
junho de 2020

2019

2018

2017

Mina de San Andres

8.769

19.088

4.138

19.320

Minas Brasileiras

12.197

14.559

12.470

7.090

Mina de Aranzazu

3.611

14.614

667

-

Corporativo

-

-

-

-

Projeto Rio Novo

-

-

-

-

Total

24.577

48.261

17.275

26.410
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7.3- Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais
a.

características do processo de produção

Minas Brasileiras
O Complexo EPP possui minas a céu aberto, sendo elas Lavrinha, Japonês e Ernesto e os Projetos Nosde e São
Francisco, além de uma mina subterrânea, denominada Pau-a-Pique, com seus respectivos materiais minerais
carregados e transportados para processamento em uma planta processadora de lixiviação em carbono - CIL (ou
carbon-in-leach).
O processo de produção consiste na extração (perfuração, escavação e movimentação) e processamento do
minério.
A extração do minério é realizada por um prestador de serviços local. O processamento do minério tem início
na britagem primária seguida de moagem em único estágio, sistema SAG (semiautógeno) operando em circuito
fechado com hidrociclones. O produto da moagem passa pelo circuito gravimétrico, espessamento,
bombeamento para os tanques CIL (carbon in leach) onde por cianetação o metal é separado da rocha e
absolvido em carvão aditivado. O carvão rico em ouro passa por um processo de eluição onde o metal é retirado
por lavagem ácida e posteriormente pelo processo de eletrólise é depositado e levado a fundição para a produção
do bullion. A recuperação metalúrgica global para o processo é de 95%, sendo 45% na gravimetria e 50% no
circuito CIL. O transporte do material conta com seguro desde o processo de fusão até a refinaria.
Mina de Aranzazu
O Complexo Aranzazu produz cobre com subproduto ouro, sendo o complexo constituído de mina subterrânea
e método de processamento por flotação. O depósito é localizado no norte de Zacatecas, no México, composto
por sete corpos de minério (denominados "Mexicana Norte", "Mexicana Sur", "BW", "AA (Arroyos Azules)",
"Cabrestante", "Glory Hole – GH Hanging Wall" e "Glory Hole – GH Footing Wall"), sendo os últimos dois os
mais importantes e mais economicamente atrativos.
A extração é realizada por um prestador de serviços local. Após a extração, o material mineral é transportado
por caminhões com capacidade de aproximadamente 20 toneladas para a planta de beneficiamento, que é
operada pela Companhia.
Uma vez no estoque inicial, o minério é reduzido usando um britador de mandíbulas seguido de trituradores de
cone e moinhos de bolas, passando então para um circuito de flotação e terminando em um processo de filtração
para produzir o concentrado de cobre.
Mina de San Andres
O Complexo San Andres é constituído de minas com lavra a céu aberto. Seu método de processamento é o
chamado heap-leach ou lixiviação em pilha.
O processamento do minério tem início em uma das duas trituradoras primárias (com capacidade de trituração
de, respectivamente, 1.500 e 1.200 toneladas por hora), seguido de trituração secundária (em trituradora com
capacidade de processar 1.200 toneladas por hora). O material moído segue através de esteiras transportadoras
para o processo de aglomeração, onde são adicionados compostos de cimento e cianeto em dois aglomeradores
com capacidade de 550 toneladas por hora, cada um. Após o processo de aglomeração, o material é transportado
através de sete esteiras transportadoras fixas com capacidade de transportar 900 toneladas por hora, chegando
a um sistema de treze esteiras transportadoras móveis (denominadas "grasshoppers", com 40 metros cada uma)
que exercem a função de empilhamento do material de maneira constante e homogênea, formando as pilhas
para lixiviação.
Após o processo de percolação nas pilhas, a solução resultante é bombeada até a planta de processamento ADR
(que abrange os processos de Adsorção, Dessorção e Refinaria), constituída de, entre outros, 18 colunas de
carvão, quatro tanques de recepção de soluções, duas caldeiras, prensa de filtro e forno de fundição. Finalmente,
o material é refinado em refinaria pela Asahi Refining USA, empresa localizada em Salt Lake City, Estados
Unidos da América.
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Projeto Gold Road
O projeto Gold Road iniciou operações mas ainda não declarou produção comercial. O Projeto Gold Road é
uma mina de ouro com estreito veio subterrâneo, localizada no histórico distrito mineiro de Oatman, no norte
do Arizona, nordeste da fronteira entre os estados americanos da Califórnia, Nevada e Arizona e a 40
quilômetros sudoeste de Kingman, Arizona. A produção histórica de ouro do distrito de Oatman já foi de mais
de dois milhões de onças, com a mina do Projeto Gold Road contribuindo com aproximadamente 746.000 onças.
As atividades atuais na mina do Projeto Gold Road incluem perfuração de exploração e preparativos para o
reinício da produção comercial da mina subterrânea no quarto trimestre de 2020.
O Projeto Gold Road consiste em uma mina com uma rampa de pista única para acesso e uma instalação de
processamento de 500 toneladas por dia. A produção comercial de minério deve começar no quarto trimestre
de 2020. O minério será transportado da mina para o estoque de superfície através da rampa de acesso único em
caminhões que transportam aproximadamente 17 toneladas por carga. Na planta de processamento localizada
adjacente ao portal da mina, o minério será submetido a duas etapas de britagem (uma mandíbula e um triturador
de cone) e duas etapas de moagem (uma haste e um moinho de bolas), seguida pela lixiviação em cianeto e
recuperação de ouro em um circuito de carbono em celulose. Os rejeitos serão filtrados para produzir um rejeito
empilhado a seco.
Projeto Rio Novo
O projeto Rio Novo ainda não se encontra em fase operacional.
Corporativo
Não há produtos ou serviços comercializados pelo segmento Corporativo.
b.

características do processo de distribuição e logística

Minas Brasileiras
Dentro das instalações próprias o minério é beneficiado e, após o processo de fundição, são formados lingotes
de alta concentração.
Os lingotes são enviados por via terrestre com empresa terceirizada especializada em transporte de valores até
a base aérea Municipal de Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. Através da mesma empresa de
transporte, o material é enviado de avião até a refinaria no município de Guarulhos, Estado de São Paulo, onde
passa pelo processo de refino e é disponibilizado para coleta do comprador. A propriedade do ouro e,
consequentemente, os riscos relacionados à posse do mesmo são transferidos no momento do recebimento do
pagamento.
Atualmente os lingotes de ouro são 100% vendidos direta ou indiretamente para o broker Auramet International
LLC.
Mina de Aranzazu
O concentrado produzido é carregado no local em caminhões com capacidade de 37 a 54 toneladas e despachado
para Manzanillo, Colima (costa do Pacífico mexicana-sul) ou Guaymas, Sonora (costa do Pacífico mexicana norte). O concentrado é transferido para o cliente assim que o material é pesado e sua umidade é medida no
porto mexicano por um terceiro independente (Alfred H Knight – AHK Group).
Atualmente, o Complexo Aranzazu efetua a venda diretamente para a trader IXM S.A., que se comprometeu
contratualmente a comprar a totalidade do concentrado de cobre produzido no Complexo Aranzazu. O
concentrado de cobre é embarcado por via marítima até as unidades de processamento da IXM S.A.
Mina de San Andres
Dentro das instalações próprias o minério é beneficiado e, após o processo de fundição, são formados lingotes.
Os lingotes são enviados para refinaria terceirizada. O transporte do material conta com seguro desde o processo
de fundição até a refinaria.
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Atualmente os lingotes de ouro são 100% vendidos para o broker Auramet International LLC.
Projeto Gold Road
O Projeto Gold Road iniciou operações mas ainda não declarou produção comercial. O minério será beneficiado
dentro das próprias instalações, produzindo barras com composição típica de 47,5% de ouro e 47,5% de prata.
Projeto Rio Novo
O projeto Rio Novo ainda não se encontra em fase operacional.
Corporativo
Não há processo de distribuição e logística no segmento Corporativo.
c.
características dos mercados de atuação, em especial participação em cada um dos mercados e
condições de competição nos mercados
Visão geral do setor
Produzimos principalmente ouro – um metal precioso com um mercado altamente líquido, mas escasso – e
cobre. O ouro é encontrado na forma metálica, geralmente em pequenas inclusões em outros minerais, e é
comum que seja um subproduto da produção de outros metais. O ouro pode ser encontrado espalhado por toda
a crosta terrestre e em baixa concentração nas águas dos oceanos, onde sua exploração é economicamente
inviável pelos métodos existentes atualmente. O cobre é encontrado na natureza principalmente na forma de
sulfetos e carbonatos, frequentemente com outros subprodutos.
O ouro se diferencia de outros metais, pelo fato de ter sido historicamente usado como moeda e por ser cada
vez mais visto como um produto de investimento. Ele é usado em produtos de luxo, como investimento, reserva
de valor e matéria-prima de produtos eletrônicos e odontológicos.
O cobre é um metal utilizado principalmente como condutor elétrico em eletrônicos, equipamentos industriais
e produtos de consumo, além de também ser muito importante para os setores de construção e transporte. Ainda
que outros materiais concorram com o cobre em diversos usos, não há um bom substituto natural, pois o cobre
possui algumas características únicas e difíceis de serem replicadas.
Ouro
Reservas de ouro
De acordo com a Metals Focus, existia, em 2018, cerca de 56.770 toneladas de ouro em reservas e mais de 186
mil toneladas do metal em recursos medidos (measured), indicados (indicated) e inferidos (inferred), divididos
entre as principais regiões do mundo, conforme mostrado no gráfico abaixo.
Recursos por região (toneladas de ouro)
Oceania
20.000
10,7%

América do
Norte
34.910
18,7%

Ásia 34.190
18,4%

CIS 35.300
19,0%

América do
Sul e
Central
28.450
15,3%
Europa
2.880 1,5%
África
30.500
16,4%

Fonte: Metals Focus, dados de dezembro de 2018.
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As Américas detêm 63.360 toneladas dos recursos de ouro, que representam 34% dos recursos globais.
GFMS-Thomson Reuters, Metals Focus e World Gold Council estimam que aproximadamente 190 mil
toneladas de ouro – com avalição combinada superior a US$ 7,6 trilhões – sejam usadas atualmente para as
diversas finalidades mostradas no gráfico abaixo.
Toneladas de ouro em uso por destinação

ETFs e
similares
2.300
1,2%

Outros
27.700
14,6%

Barras e
moedas
38.400
20,3%

Bens de
luxo
89.600
47,3%

Setor
público
31.600
16,7%

Fonte: World Gold Council, 2019.

Produção de ouro
O processo de produção do ouro pode ser resumido em três grandes fases: (i) estudos geológicos; (ii)
extração do minério; e (iii) beneficiamento, que pode ocorrer de diferentes modos por meio de
processos físicos e químicos para separar o metal do minério.
A produção global de ouro aumentou a uma taxa composta de crescimento anual de 2,9% entre 2010
a 2018 (de acordo com dados da Metals Focus). Em 2018, os dez principais países produtores de ouro
representaram 59,9% da produção global e os quatro maiores países produtores foram, em ordem
decrescente: China, Austrália, Rússia e Estados Unidos. No Brasil, a produção anual de ouro cresceu
1,3% entre 2017 e 2018 e atingiu 97 toneladas em 2018 (2,8% da produção global), o que o posicionou
na 11ª colocação entre os países produtores, atrás apenas do Peru na América do Sul, em termos de
volume produzido.
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Produção de ouro (em toneladas) e participação das Américas na produção mundial

32,9%

32,7%

33,2%

32,6%

32,1%

32,3%

31,9%

31,8%

31,0%

3.203

3.290

3.397

3.442

3.503

3.118

2.794

2.881

2.959

1.978

2.102

2.174

2.228

2.349

2.419

1.933

2.313

1.879

915

948

982

1.016

1.029

1.062

1.084

1.093

1.084

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Américas

Mundo ex-Américas

% Américas

Fonte: Metals Focus, 2019.
Produção de ouro (em toneladas) dos 20 maiores países produtores e participação na produção mundial
11,5%9,0% 8,5%
6,3% 5,4% 4,5% 3,9% 3,7% 3,7% 3,3% 2,8% 2,6% 2,2% 2,0% 1,9% 1,7% 1,7%
1,7% 1,4% 1,3%

20,8%

92

77

69

68

61

60

59

48

45

Sudão

Papua Nova
Guiné

Cazaquistão

Mali

Argentina

Burkina Faso

Tanzânia

Congo

Outros

97

Uzbequistão

México

África do Sul

Gana

Indonésia

Peru

Canadá

222 189
158 137 131 130 115
EUA

Rússia

315 297

Austrália

China

404

Brasil

728

Fonte: Metals Focus, 2019.
Além da produção, a oferta total de ouro também é afetada por sua reciclagem, que tem se mantido em patamares
relativamente constantes desde 2014. A reciclagem do ouro consiste em reaproveitar o ouro já empregado em
outro material ou uso, por meio de processos físicos ou químicos, para torná-lo apropriado para outras
aplicações. A reciclagem de ouro tem uma função importante na dinâmica do mercado, já que representa uma
fonte de ouro mais acessível do que a sua produção.

PÁGINA: 115 de 394

Formulário de Referência - 2020 - AURA MINERALS INC.

Versão : 8

7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

Reciclagem mundial de ouro (m toneladas)
1.502
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1.635

2011

2012
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1.121
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2014

2015

1.282

2016

1.156

1.168

2017

2018

Fonte: Metals Focus, 2019.
Demanda por ouro
O ouro pode ser usado como bem de luxo para produção de joias, em aplicações industriais e no setor de saúde,
como barras e moedas para reserva de valor e investimento físico, e como produto de investimento. Uma parte
significativa da demanda vem do setor público, principalmente dos bancos centrais, que utilizam o ouro como
reserva de valor.
A demanda global por ouro registrou taxa composta de crescimento anual de 1,4% entre 2010 e 2018 e seu pico
mais recente foi em 2013, quando atingiu 5.505 toneladas. Em 2018, a demanda totalizou 4.364 toneladas,
canalizadas para produção de joias, usos industriais diversos, investimento físico e outras finalidades.
A demanda por ouro como bem de luxo tem historicamente respondido pela maior parte da demanda global:
52% em 2018. A demanda industrial é proveniente de seu uso nos componentes eletrônicos cada vez mais
presentes no dia a dia e representou 8% da demanda global em 2018. Como investimento físico e net hedging
(25% da demanda), o ouro é procurado por investidores que buscam um ativo que reduza a volatilidade do
portfólio e aumente seu retorno ajustado ao risco. O setor público, representado em sua maioria por bancos
centrais que adquirem ouro como reserva de valor, foi responsável por 15% do total global.
Demanda global de ouro por segmento (em toneladas)
5.505

3.891
118 104
1.141

4.487

4.505

516

582
47

1.401

1.300

411

385

363

2.117

2.185

2.213

2010
Jóias

2011

2012
Indústria

646
25
1.718
350

4.535

4.459

584

577

1.060

1.072

348

332

3.791
390
1.061
323

2.766

2.543

2013
2014
Investimento físico

2.478

2.017

2015
2016
Net hedging

4.025
377
24

4.364
657
12

1.036

1.078

333

335

2.255

2.282

2017
2018
Setor público líquido

Fonte: Metals Focus, 2019.
Para o World Gold Council, a demanda por ouro no longo prazo deverá ser sustentada pelo crescimento da
classe média nos mercados emergentes, por sua função como um ativo de último recurso e pela expansão cada
vez maior no uso do ouro em aplicações tecnológicas. No curto e médio prazos, seu uso como investimento
pode influenciar mais fortemente a demanda por ouro.

PÁGINA: 116 de 394

Formulário de Referência - 2020 - AURA MINERALS INC.

Versão : 8

7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

2010

2011

2012
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2014
2015
Oferta Demanda

2016

2017

4.364

4.671

4.025

4.598

3.791

4.712
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4.424
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4.496

5.504

4.365

4.506

4.639

4.487

4.549

3.893
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Demanda e oferta global de ouro (em toneladas)

2018

Fonte: World Gold Council, 2019.
Preço do ouro
Ouro é negociado em diversos mercados ao redor do mundo e seu preço – normalmente baseado na sua cotação
na bolsa de Londres – pode ser facilmente verificado a qualquer momento. O preço é normalmente cotado em
dólares americanos (US$) por onça. O ouro é normalmente visto como uma proteção de longo prazo contra a
inflação e um porto seguro quando os mercados estão voláteis. Fundos de índice (“ETFs”) podem ser criados
para acompanhar o preço do ouro e são utilizados por investidores tanto como um veículo para diversificar o
portfólio quanto para simples especulação do preço do metal.
De acordo com o World Gold Council, as variáveis que determinam seu preço podem ser agrupadas em quatro
categorias: (i) expansão econômica e da riqueza, (ii) riscos e incertezas no mercado, (iii) custo de oportunidade;
e (iv) pressões de curto prazo.
(i)

Expansão econômica e da riqueza: Como um produto de consumo e veículo de poupança de longo prazo,
a demanda por ouro tem historicamente apresentado uma correlação positiva com o crescimento
econômico. Aumentos na renda tendem a gerar maior demanda por jóias, além de impactar positivamente
a produção de eletrônicos e de produtos de alta tecnologia. Como porto seguro, sua demanda tem sido
altamente correlacionada com períodos de risco acentuado.

(ii) Riscos e incertezas no mercado: O preço do ouro é afetado significativamente por fatores
macroeconômicos, como expectativas de inflação, nível das taxas de juros, força relativa das moedas,
mudanças na política de reservas dos bancos centrais, turbulências políticas globais ou regionais, crises no
mercado financeiro e o humor geral dos investidores. Em momentos de inflação alta e baixa taxa de juros
real, o ouro é normalmente visto como um refúgio, o que aumenta sua demanda e impacta seu preço de
mercado.
(iii) Custo de oportunidade: O preço do ouro aumentou na comparação anual de 2000 a 2011, quando alcançou
a máxima histórica de US$ 1.900,2/onça. Subsequentemente, os preços se deterioraram entre 2012 e 2015,
até se recuperarem para US$ 1.517,3/onça em 31 de dezembro de 2019. Essas oscilações foram causadas
por diversos fatores macroeconômicos e mudanças no custo de oportunidade de manter ouro como
investimento. Como exemplo, o ouro enfrentou dificuldades na maior parte de 2018 à medida que o dólar
americano se fortalecia, o Federal Reserve Bank (banco central dos Estados Unidos) continuava a
aumentar os juros de maneira consistente e a economia norte-americana era estimulada por cortes de
impostos promovidos pelo governo. Esses fatores melhoraram o humor dos investidores, o que elevou o
preço das ações no mercado norte-americano e, por sua vez, pressionou negativamente o preço do ouro.
O gráfico abaixo ilustra essas oscilações.
(iv) Pressões de curto prazo: Fluxos de capital podem exercer pressão sobre os preços de ouro quando
investidores realizam realocações tácticas ou reposicionam o portfólio.
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Preço histórico do ouro no mercado à vista (US$/onça)
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Fonte: Bloomberg, em 31 de março de 2020.
Como um ativo de investimento, o ouro é amplamente usado por desempenhar quatro funções fundamentais em
um portfólio: (i) é uma fonte de retornos no longo prazo; (ii) é um diversificador que pode contrabalancear
perdas em momentos de estresse no mercado; (iii) é um ativo líquido sem risco de crédito, cujo desempenho é
superior ao de moedas oficiais; e (iv) é um meio para melhorar, de modo geral, os retornos ajustados pelo risco
de portfólios de investimentos reduzindo a volatilidade do portfólio.
Simulação do retorno e da volatilidade de um portfólio1 para diferentes níveis de alocação em ouro
12,7%

4,7%
Portfólio Médio

12,4%

4,8%

1% de Alocação em Ouro
Retorno anualizado

12,0%

5,0%

2,5% de Alocação em Ouro
Volatidade anualizada

11,5%

5,2%

5% de Alocação em Ouro

Fonte: Bloomberg, ICE Benchmark Administration e World Gold Council, 2017.
Cobre
O cobre é um metal utilizado principalmente como condutor elétrico em eletrônicos, equipamentos industriais
e produtos de consumo, além de ser muito importante para os setores de construção e transporte. Ainda que
outros materiais concorram com o cobre em diversos usos, não há um substituto claro, pois o cobre possui
características únicas, difíceis de serem replicadas.

1

Portfólio médio baseado no estudo Willis Tower Watson Global Pension Assets Study 2017 e Global Alternatives Survey 2016, assume
uma alocação de 50% em ações, 25% em renda fixa e 25% em ativos alternativos. Alocação em ouro com redução proporcional de
outras classes. Simulação para o período de dezembro de 2006 a dezembro de 2016.
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Oferta de cobre
O processo de produção do cobre inicia com sua extração. Em seguida, o minério é britado e moído para passar
por um processo químico do qual será o obtido o cobre metálico.
A oferta mundial de cobre é determinada pela taxa de produção das minas de cobre e pelo volume das aparas
do metal disponível para reuso. Apesar de a crosta terrestre conter um volume quase inesgotável de cobre, a
maior parte desse volume não pode ser extraída de maneira economicamente viável pela tecnologia atualmente
disponível.
Recentemente, a oferta global de cobre foi afetada por vários fatores, como custo excessivo de produção e
atrasos de projetos, eventos climáticos, problemas geopolíticos e limitações de mão de obra, equipamentos e
capital.
Produção global de refinado de cobre (em milhares de toneladas) por fonte
19.382

20.434

2012
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União Européia
China
Coréia do Sul

20.949

2014
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Outros Europa
Índia
Outros Ásia e Oceania

21.663

2016

22.348

23.175

2017
2018
Nações do Sudeste Asiático
Japão
América do Norte

Fonte: International Wrought Copper Council, 2019.
Demanda por cobre
O cobre, em sua forma metálica, apresenta alta durabilidade, boa resistência à corrosão, boa maleabilidade e
ductilidade. Essas características permitem que o cobre seja transformado em fios, lâminas, bastões, etc.
Atualmente, o cobre é um elemento de primeira necessidade por ser o material mais empregado na área da
eletricidade.
A demanda por produtos de cobre tende a aumentar durante as fases de crescimento econômico, o que pode
resultar em aumento nos preços. Crescimento econômico, urbanização e o consequente desenvolvimento da
infraestrutura continuarão a ser os principais determinantes da demanda de cobre.
A taxa de industrialização, principalmente na China, contribuiu significativamente para o aumento na demanda
por cobre refinado nos últimos anos. Entre 2012 e 2018, o consumo de cobre refinado na China aumentou de
7,9 Mt para 10,9 Mt – um aumento de 39% no período. No mesmo intervalo, o consumo global total de cobre
refinado aumentou apenas 18%, de 19,5 Mt para 23,0 Mt, já que o consumo no restante do mundo, excluindo a
China, aumentou em 0,5 Mt no mesmo período.
O mercado chinês, que respondia por aproximadamente 47% da demanda global por cobre refinado em 2018,
continua sendo o determinante mais importante da demanda global por cobre refinado.
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Consumo global de refinado de cobre (em milhares de toneladas)
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Fonte: International Wrought Copper Council, 2019.
O cobre é um ativo (commodity) negociado em bolsa internacionalmente, e seu preço é determinado pela
dinâmica entre oferta e demanda globais.
Preço histórico do cobre no mercado à vista (US$/tonelada)
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Fonte: Bloomberg, em 31 de março de 2020.
Competição
A Companhia considera que não tem competidores no mercado de venda de ouro e cobre. O setor de mineração
de ouro e cobre é competitivo e a Companhia concorre com inúmeras empresas e indivíduos, na (i) identificação
e aquisição de ativos minerários em operação ou a serem desenvolvidos; (ii) contratação de pessoas com
conhecimento técnico para encontrar, desenvolver e operar tais ativos; (iii) contratação de mão-de-obra para
operar tais ativos; e (iv) obtenção de financiamentos para o desenvolvimento de tais ativos.
Benefícios Fiscais no Complexo EPP
A Companhia usufrui de benefícios fiscais concedidos pelo Governo Federal.
A Companhia usufrui do Regime Especial de aquisição de bens de capital para empresas preponderantemente
exportadoras no caso de importações ou nas aquisições no mercado interno de máquinas, aparelhos,
instrumentos e equipamentos relativamente (i) às contribuições para o PIS e para a COFINS incidentes sobre a
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receita bruta da venda de bens no mercado interno quando referidos bens sejam adquiridos para incorporação
ao seu ativo imobilizado; e (ii) às contribuições para o PIS-Importação e COFINS-Importação, quando os bens
forem importados para incorporação ao seu ativo imobilizado, nos termos da Lei n.º 11.196, de 21 de novembro
de 2005. Referido benefício é válido até setembro de 2022.
A Companhia usufrui do Regime de Drawback, consistente na suspensão de tributos na importação e aquisição
no mercado interno de insumos utilizados na produção de bens a serem exportados, nos termos do Decreto-Lei
n.º 37, de 18 de novembro de 1996 e das Leis n.ºs 11.945, de 4 de junho de 2009 e n.º 12.058, de 13 de outubro
de 2009. Referido benefício é válido até agosto de 2020.
Não podemos assegurar que seremos capazes de renovar os incentivos fiscais em condições favoráveis depois
de expirados os prazos atuais estipulados. Também não podemos assegurar que novos incentivos fiscais serão
criados depois de encerrado o prazo de vigência daqueles incentivos fiscais de que somos titulares e que, caso
sejam criados, seremos contemplados por eles.
Benefícios Fiscais no Complexo San Andrés
Minerales Occidente está registrada no regime especial Regime RIT (Regimen de Importacion Temporal)
outorgado pela Secretaria de Industria y Comercio, concedendo benefícios fiscais relacionados à isenção
(exoneración) de imposto sobre ativos líquidos (impuesto activo neto) e impostos temporais (aportación
solidaria) e suspensão de tarifas alfandegárias e impostos de valor agregado sobre matérias primas importadas
que estão contemplados na isenção (exoneración) do imposto sobre venda (impuesto sobre venta). A isenção
(exoneración) do imposto sobre venda (impuesto sobre venta) deve ser solicitada anualmente à Secretaria de
Finanzas (SEFIN). Minerales de Occidente é também isenta de todos os bens e serviços, locais ou importados,
diretamente ligados à produção, ao amparo da legislação aplicável (Ley de Impuesto Sobre Venta), por ser uma
empresa produtora e exportadora. No caso de referidos impostos serem pagos sem que tenha sido utilizado o
benefício da isenção, a companhia pode obter créditos fiscais para a devolução do imposto pago e não devido.
d.

eventual sazonalidade.

As operações da Companhia não estão sujeitas a sazonalidade.
e.

principais insumos e matérias primas

O Complexo EPP utiliza o método de processamento com lixiviação em carbono - CIL (carbon-in-leach) e
requer consumo de explosivos, combustíveis, óleos lubrificantes, bolas de moinho, carvão ativado, soda
cáustica, sulfato de cobre, cianeto de sódio, ácido clorídrico e metabissulfito de sódio.
O Complexo San Andres utiliza o processo de lixiviação em pilha com extração de minério em método a céu
aberto, o qual requer alto consumo de cianeto, que é o principal produto do processo, com consumo médio
diário de 11 toneladas. Outro insumo importante é o cimento, utilizado no processo de agregação do minério,
antes de empilhá-lo nas pilhas de lixiviação. Outros custos importantes são mão-de-obra, combustível, energia
elétrica, manutenção de equipamentos.
No Complexo Aranzazu há a contratação de um prestador de serviços para a extração do minério, que utiliza
explosivos, compostos de ferro e cimento. A planta de processamento, operada pela Companhia, utiliza o
método de processamento por flotação e requer o consumo principalmente de energia elétrica, seguido de cal,
diesel, óleo lubrificante, reativos para flotação, bolas de moinho e filtros.
i)

descrição das relações mantidas com fornecedores

Nas atuais operações do Complexo EPP, Complexo San Andrés e Complexo Aranzazu, as relações com
fornecedores são estáveis e produtivas. Nas três operações é praticada rígida política de contratação, com
controle de níveis de serviços e penalidades impostas para ambas as partes em caso de descumprimento.
Prestadores de serviços locais e globais atuam nas unidades, sempre preenchendo requisitos licitatórios de
competição, com rígidas avaliações comerciais e técnicas.
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ii)

eventual dependência de poucos fornecedores

Não há dependência de poucos fornecedores nos mercados onde a Companhia atua. Tanto a prestação de
serviços e fornecimento de insumos de produção são licitados com abrangência global ou regional ampla.
iii)

eventual volatilidade em seus preços

Há volatilidade de itens que estão associados a dinâmicas de oferta e demanda de cada mercado, como
combustíveis, cianeto, entre outros.
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7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total
a.

Montante total de receitas provenientes do cliente

Período de seis meses encerrado em
30 de junho de 2020
Receita Líquida Receita Líquida
Cliente
(R$)
(US$)
Auramet (ouro)(1)
371.547
74.458
172.208
35.002
IXM (concentrado de cobre e
ouro) (2)
543.755
109.460
Receita Líquida
Em milhares

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019
Receita Líquida (R$)

Receita Líquida (US$)

617.520

155.497

280.788

70.705

898.308

226.202

(1)

O Cliente “Auramet” apresenta as receitas dos segmentos “Mina de San Andres” e “Minas
Brasileiras”, conforme demonstrações financeiras da Companhia, nota explicativa de
segmento.
(2)

O Cliente “IXM” apresenta a receita do segmento “Aranzazu”, conforme demonstrações
financeiras da Companhia, nota explicativa de segmento.

b.

Segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente

A Auramet International LLC (broker) é o único cliente final dos segmentos Minas Brasileiras e Mina San
Andres, assim, as receitas oriundas de referido cliente representaram, em 31 de dezembro de 2019 e em 30 de
junho de 2020, 100% da receita líquida total de cada um de respectivos segmentos.
A IXM S.A. (trader) é o único cliente da Mina Aranzazu, assim, as receitas oriundas de referido cliente
representaram, em 31 de dezembro de 2019 e em 30 de junho de 2020, 100% da receita total do segmento.
A Companhia avalia frequentemente seus acordos comercias de forma a garantir condições de mercado
competitivas.
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7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades
a.

necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico de relação
com a administração pública para obtenção de tais autorizações

As atividades da Companhia estão sujeitas a regulamentações governamentais nas principais jurisdições onde
atua: Brasil, México, Honduras e Estados Unidos da América. A seguir, um resumo das regulamentações que
causam impacto mais significativo nas operações da Companhia.
I.

Regulamentação das Atividades de Mineração

Nas principais jurisdições onde a Companhia atua, os recursos minerais pertencem ao Estado e somente podem
ser extraídos mediante uma concessão governamental. Os órgãos governamentais são encarregados de fornecer
as concessões de mineração e monitorar o cumprimento das leis e regulamentações de mineração.
A tabela abaixo apresenta um resumo das principais concessões e outros direitos similares da Companhia.
Outorgas e requerimentos

Extensão

Prazo

18 Requerimentos de pesquisa

46.257,74 ha

Indeterminado

46 Autorizações de pesquisa

125.099,12 ha

Variável

2 Direitos de Requerer a lavra

72,77 ha

Indeterminado

1 Requerimento de lavra

493,19 ha

Indeterminado

4 Concessões de lavra

544,71 ha

Indeterminado

14 Autorizações de pesquisa

30.014,67 ha

Variável

1 Concessão de lavra

374,99 ha

Variável

3 Requerimentos de pesquisa

5.009,97

Indeterminado

2 Autorizações de pesquisa

19.514,21 ha

Variável

1 Concessão de lavra

9.129,15 ha

Indeterminado

1 Requerimento de lavra

7.239,18 ha

Indeterminado

4 Requerimentos de pesquisa

23.762,24 ha

Indeterminado

3 Autorizações de pesquisa

10.432,31 ha

Indeterminado

2 Concessões de lavra

18.980,00 ha

Indeterminado

1 Requerimento de pesquisa

20,86 ha

Indeterminado

8 Autorizações de pesquisa

44.501,25 ha

Variável

1 Requerimento de lavra

1.759,29 ha

Indeterminado

2 Concessões de lavra

9.137,00 ha

Indeterminado

38.590,35 ha

Variável

2 Autorizações de pesquisa

13.340,62 ha

Variável

2 Requerimentos de lavra

10.335,50 ha

Indeterminado

Brasil
Pontes e Lacerda (MT)

Porto Esperidião (MT)

Vila Bela da Santíssima Trindade (MT)

Nova Lacerda (MT)

Almas (TO)

Dianópolis (TO)
10 Autorizações de pesquisa
Guarantã do Norte (MT)
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Jauru (MT)
2 Requerimentos de pesquisa

9.913,63 ha

Indeterminado

4.998,31 ha

Indeterminado

2 Autorizações de pesquisa

991,67 ha

Variável

1 Requerimento de lavra

2.724,46 ha

Indeterminado

1 Guia de Utilização (Complexo EPP - Rio Alegre)

570,81 ha

27/4/2020
(solicitada
renovação em 26/2/20)

1 Guia de Utilização (Complexo EPP - Nosde e
Japonês)

493,19 ha

06/07/2020 (solicitada
renovação em 2/6/20

Concessão de prospecção e extração em La Union,
Honduras (San Andres I)

399,09 ha

31/12/2022

4 aplicações de Concessão de prospecção e
extração em La Union, Honduras (San Andres II)

3.768 ha

A ser definido quando
da
aprovação
das
aplicações.

6 licenças de exploração em Concepcion del Oro
(Zacatecas, México)

9.232,30 ha

50 anos

12 licenças de extração em Concepcion del Oro
(Zacatecas, México)

1.069,43 ha

50 anos

2 licenças de exploração em Mazapil (Zacatecas,
México)

144,86 ha

50 anos

7 licenças de extração em Mazapil (Zacatecas,
México)

143,29 ha

50 anos

Peixoto de Azevedo (MT)
1 Requerimento de lavra
Porto Alegre (TO)

Complexo EPP

Honduras
Complexo San Andres

México
Complexo Aranzazu

Colômbia
Projeto Tolda Fria
Licença de exploração / contrato de concessão
em Villamaria-Caldes (Colômbia).

164,92 ha

8/8/2031

25 direitos minerários patenteados (Estados
Unidos)

325,6 acres

Indeterminado

163 direitos minerários
(Estados Unidos)

3.210 acres

Renovado anualmente

Estados Unidos da América
Projeto Gold Road

não

patenteados

a. Brasil
Concessões de lavra
De acordo com os arts. 23 e 176, §1º da Constituição Federal, a pesquisa e exploração de recursos minerais
somente poderá ser efetuada mediante outorga de autorização ou concessão pela União a brasileiros ou
sociedades constituídas sob as leis brasileiras, sendo competências comum da União, Estados e Municípios o
registro, acompanhamento e fiscalização de tais autorizações e concessões em seus territórios.
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Atualmente, a atividade de mineração é regulamentada pelo Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967
("Código de Mineração") e pelo Decreto nº 9.406, de 12 de junho de 2018, incluindo disposições sobre (i) os
direitos sobre as massas individualizadas de substâncias minerais ou fósseis, encontradas na superfície ou no
interior da terra formando os recursos minerais do país; (ii) o regime de seu aproveitamento; e (iii) a fiscalização,
pela União, da pesquisa, da lavra e de outros aspectos da indústria mineral.
Diante desse quadro legislativo, a execução da regulação e da fiscalização da atividade minerária no Brasil,
inclusive quanto à outorga de autorização de pesquisa e concessão de lavra, é de responsabilidade da Agência
Nacional de Mineração ("ANM"), criada pela Lei nº 13.575, de 26 de dezembro de 2017 e regulamentada pelo
Decreto nº 9.406, de 12 de junho de 2018 ("Decreto 9.406"), em substituição ao Departamento Nacional de
Produção Mineral, sendo sucessora de todas as obrigações, direitos e receitas do DNPM, bem como herdeira de
todo o seu acervo técnico, documental e patrimonial, nos termos do art. 32 da referida lei.
À parte de ter regulamentado a criação da ANM, o Decreto 9.406 também estabeleceu a adoção de padrões
internacionais de classificação de recursos e reservas minerais para fins de relatórios de exploração e
estabelecimento de procedimentos para áreas liberadas de concessões anteriores.
A principal norma regulatória emitida pela agência reguladora é a Portaria nº 155, de 12 de maio de 2016
("Portaria 155"), que consolida todas as normas regulatórias anteriores sobre as regras aplicáveis às atividades
minerárias e aos contratos de arrendamento, entre outras.
Dentre os regimes de aproveitamento minerário previstos na legislação vigente, a concessão de lavra confere
ao seu titular o direito de realizar operações coordenadas objetivando o aproveitamento industrial da jazida,
desde a extração das substâncias minerais até o beneficiamento das mesmas.
Atualmente, os regimes de aproveitamento de autorização de pesquisa e concessão de lavra iniciam-se com o
protocolo pelo interessado, junto à ANM, de requerimento de autorização de pesquisa para verificação do ativo
mineral. Uma vez deferido tal requerimento, obtém-se a autorização de pesquisa pelo período de um a três anos
para realização de trabalhos de prospecção dentre da área requerida, sendo que nesta fase o titular não possui
direito de lavra, mas sim mera expectativa de direito, tornando-se efetiva a depender dos resultados dos trabalhos
de pesquisa.
Após a pesquisa, é elaborado um relatório final de pesquisa, submetido à análise e aprovação da ANM. Caso
aprovado, inicia-se a fase para requerimento para concessão de lavra. O requerimento de lavra é então feito
mediante comprovação de viabilidade técnico-econômica de lavra da respectiva jazida, passando o particular a
deter o efetivo direito de exploração da jazida após a aprovação pela ANM e mediante publicação da Portaria
de Lavra.
Podem requerer a concessão de lavra empresários individuais, sociedades empresárias constituídas sob as leis
brasileiras e com sede e administração no Brasil ou cooperativas, exceto em caso de atuação em Faixa de
Fronteira, conforme definida abaixo.
Em caráter excepcional, a ANM pode conceder uma Guia de Utilização, com o fim de autorizar a extração de
substâncias minerais na área titulada antes da outorga da portaria de lavra, sendo que a concessão da Guia de
Utilização dependerá da protocolização de requerimento específico pelo particular e do cumprimento de
critérios técnicos, ambientais e mercadológicos.
Alguns direitos minerários da Companhia foram obtidos diretamente por meio de requerimentos protocolados
perante a ANM (ou o extinto DNPM) e outros foram obtidos por meio da aquisição de direitos de antigos
concessionários. A Companhia entende que não há nada de relevante a ser comentado sobre o histórico de
relação com a administração pública para obtenção de tais autorizações.
Mineração em Faixa de Fronteira
De acordo com a Lei 6.634, de 2 de maio de 1979, regulamentada pelo Decreto 85.064, de 26 de agosto de
1980, a prática de atividades minerárias em faixa interna de 150km a partir das fronteiras terrestres do Brasil
("Faixa de Fronteira") depende de autorização expressa do Conselho de Defesa Nacional ("CDN").
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Como condição para atuar na Faixa de Fronteira, a sociedade minerária deverá ter (i) pelo menos 51% do seu
capital social detido por brasileiros; (ii) quadro de pessoal constituído de, pelo menos, 2/3 de trabalhadores
brasileiros; e (iii) administração ou gerência composta por maioria de brasileiros, assegurados a estes poderes
predominantes.
Os pedidos de autorização devem ser encaminhados à ANM que, após emitir parecer, encaminhará o respectivo
processo à secretaria geral do CDN para apreciação do pedido e posterior devolução do processo à ANM.
A Apoena Mineração S.A. exerce suas atividades minerárias em região localizada em Faixa de Fronteira, tendo
obtido para tanto uma autorização, emitida pelo CDN.
CFEM e Royalties
No Brasil, os recursos minerais em território nacional, inclusive aqueles provenientes do subsolo, são
considerados bens da União, independentemente da propriedade do solo, nos termos do art. 20, inciso IX e art.
176 da Constituição Federal, sendo assegurado tanto à União quanto aos Estados e Municípios uma participação
pela exploração de tais recursos por particulares.
Neste sentido, o art. 6º da Lei 7.990, de 28 de dezembro de 1989, estabelece o recolhimento pela União da
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais ("CFEM") por ocasião (i) da primeira saída
por venda de bem mineral; (ii) do ato de arrematação, nos casos de bem mineral adquirido em hasta pública;
(iii) do ato da primeira aquisição de bem mineral extraído sob o regime de permissão de lavra garimpeira; e (iv)
do consumo do bem mineral. Nos termos da Lei 13.540, de 18 de dezembro de 2017, a CFEM atual aplicável
ao ouro é de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre o valor do faturamento bruto, enquanto a CFEM
atual aplicável ao cobre é de 2% (dois por cento) sobre o valor do faturamento bruto. Os pagamentos da CFEM
devidos à União pela Companhia em decorrência das suas concessões de lavra de ouro e cobre estão todos em
dia.
Além do pagamento da CFEM, a Companhia está sujeita ao pagamento de royalties aos proprietários das
propriedades arrendadas para realização das atividades minerárias nas jazidas de Ernesto, Pau a Pique, Lavrinha,
Nosde e Japonês, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor pago a título de CFEM, nos termos do art.
11, alínea b e §1º, do Código de Mineração. O pagamento destes royalties também estão todos em dia.
b. México
Concessões de lavra
No México, os recursos minerais são considerados patrimônio nacional, nos termos da Constituição Mexicana.
A exploração e o beneficiamento dos minerais terão preferência sobre qualquer outro uso da terra.
O direito de uso e exploração dos recursos minerais por particulares somente é permitido mediante outorga de
concessão pelo Governo Federal, observadas as leis e os regulamentos aplicáveis.
O Código de Mineração mexicano e seus regulamentos são as normas que regem a outorga, a utilização, o
cancelamento e o vencimento das concessões de lavra no México.
Taxa de exploração de recursos minerais
A manutenção de propriedade utilizada para exploração de recursos minerais em pleno vigor e eficácia depende
da observância, pelo detentor da propriedade, a deveres previstos na Lei de Taxas Federais do México.
Em primeiro lugar, o detentor de propriedade minerária deve, durantes os meses de janeiro e julho de cada ano,
pagar antecipadamente os tributos para mineração da superfície (tecnicamente chamada de "retribuição de
mineração"), a qual é baseada na extensão da superfície da propriedade e no período de anos decorridos desde
a emissão do certificado de exploração.
Além disso, o detentor de propriedade minerária deve pagar, anualmente, a retribuição especial de mineração,
aplicando uma alíquota de 7,5% sobre certas receitas derivadas da transferência ou venda de minérios; e a
retribuição extraordinária de mineração, aplicando uma alíquota de 0,5% sobre os rendimentos provenientes da
venda de ouro, prata e platina.
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Legislação minerária
As concessões de mineração no México podem ser rescindidas se as obrigações da concessionária não forem
cumpridas. Somos obrigados, entre outras coisas, a explorar ou explorar a concessão relevante, a pagar
quaisquer taxas relevantes, a cumprir todos os padrões ambientais e de segurança, a fornecer informações ao
Ministério da Economia do México e a permitir inspeções pelo Ministério da Economia do México.
O detentor de propriedade minerária deve observar ainda as obrigações previstas no Código de Mineração
mexicano para a manutenção da propriedade em pleno vigor e eficácia.
Dentre as obrigações previstas, o detentor de propriedade minerária deve encaminhar três relatórios à Diretoria
Geral de Minas ("DGM"). Durante o mês de maio, o detentor de propriedade minerária deve encaminhar ao
DGM um relatório de avaliação do trabalho efetuado em cada propriedade ou grupo de propriedades no ano
imediatamente anterior. O Código de Mineração e seus regulamentos e a Lei de Taxas Federais do México
estabelecem as tabelas com os valores mínimos de investimento que devem ser feitos em uma propriedade. O
valor deve ser atualizado de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor.
Nos primeiros 21 dias úteis de cada ano, o detentor de propriedade minerária deve apresentar ao DGM,
utilizando os formulários e requerimentos padrão, um relatório de produção incluindo informações precisas
sobre os minerais e a produção obtida em cada concessão ou grupo de concessões no ano imediatamente
anterior.
Por último, o detentor de propriedade minerária deve apresentar ao DGM um relatório técnico, a partir dos
formulários e requerimentos padrão, contendo as informações referentes às obras realizadas na propriedade
durante a validade da concessão. A obrigação de elaborar este relatório técnico é aplicável somente por uma
vez, ao final do sexto ano de validade da concessão.
c. Honduras
Legislação minerária
De acordo com o artigo 340 da Constituição de Honduras, a exploração de recursos naturais é tratada como
tema de utilidade pública. Por conta disso, o Estado regulamenta o desenvolvimento da atividade de exploração
de recursos naturais em conformidade com o interesse social e estabelece as condições para concessão do direito
de exploração de recursos naturais a particulares. No mesmo sentido, o art. 2º da Lei Geral de Mineração,
Decreto nº 238-2012 ("Lei de Mineração Hondurenha") determina que a República de Honduras possui domínio
e controle inalienáveis, imprescritíveis e absolutos sobre todos os recursos minerais do país.
O direito de exploração de recursos minerais é obtido por meio de uma concessão de mineração. Visto que tal
atividade impacta o meio-ambiente de forma significativa, existem diversos instrumentos e órgãos reguladores
responsáveis pela aplicação da lei.
Ademais, o Instituto Nacional de Geologia e Mineração (conhecido como "Inhgeomin") é a autoridade de
mineração responsável por conceder direitos de mineração a indivíduos ou entidades legais, nos termos do art.
96 da Lei de Mineração Hondurenha. Desta forma, todas as atividades de mineração, como a exploração de
recursos naturais em grande escala ou mineração industrializada, estão sujeitas à obtenção dos direitos
minerários concedidos pelo Inhgeomin.
A Companhia, por meio da Minerales de Occidente, S.A. de C.V. (Minosa), obteve concessão de mineração
para explorar ouro e prata, sendo que os direitos de mineração foram concedidos em 27 de janeiro de 1983 e
possuem validade de 40 anos, prorrogável de acordo com as reservas provadas e com o regime de exploração.
Em 2 de abril de 2013, o governo hondurenho aprovou uma nova lei de mineração, a qual aumentou os royalties
e impostos, bem como alterou a regulamentação ambiental. Desta forma, a aprovação da nova Lei de Mineração
Hondurenha aumentou os custos operacionais da Companhia em Honduras. Em 31 de outubro de 2017, sete
artigos da Lei de Mineração Hondurenha aprovada, inclusive o dispositivo que fazia menção aos royalties,
foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal de Justiça de Honduras.
Entretanto, o Congresso Nacional de Honduras aprovou, em 2019, o Decreto 109-2019 que reestabeleceu os
royalties e impostos anteriormente declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal de Justiça de Honduras.
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Desta forma, atualmente os royalties devidos correspondem a 5% sobre a venda do ouro FOB. Adicionalmente,
são devidas taxas anuais de prospecção e extração nas concessões, que variam de acordo com a extensão da
área da concessão e o tempo da concessão.
Além disso, existem autorizações governamentais necessárias para o exercício da atividade de mineração, bem
como órgãos hondurenhos responsáveis pela regulamentação da atividade minerária.
Outras regulamentações
Conforme determinado pelos arts. 13 e 70 da Lei de Controle de Armas, Munições e Explosivos, Decreto nº
101-2018, a compra e utilização de explosivos deve ser submetida ao controle e supervisão da Secretaria de
Defesa de Honduras, em atenção à segurança nacional, procedendo a Secretaria de Defesa à concessão da
licença para aquisição, transporte, armazenamento, manipulação e utilização de explosivos, conforme aplicável.
A Municipalidade de La Union, como autoridade local, controla e supervisiona os negócios realizados sob sua
jurisdição, conforme previsto no art. 2º da Lei de Regulação das Municipalidades, Acordo 018-94 ("Lei das
Municipalidades"). No mesmo sentido, o art. 124 da Lei das Municipalidades estabelece que qualquer negócio
depende da obtenção de um alvará de funcionamento (permiso de operación) emitido pela municipalidade.
d. Estados Unidos da América
A atividade minerária do Projeto Gold Road é desenvolvida por meio dos chamados direitos minerários
patenteados (patented mining claims) e direitos minerários não patenteados (unpatented mining claims).
Os direitos de propriedade na maior parte do oeste dos Estados Unidos têm como premissa o status da terra
como sendo (i) de “domínio público”; ou podem ter sido (ii) patenteados a entidades privadas sob várias leis,
incluindo as várias homesteade laws, exchange laws e lei de mineração; (iii) concedidas a cada Estado como
parte do processo de admissão à União; (iv) sujeito a "reservas" para fins específicos (por exemplo, terras
florestais, reservas militares e indígenas); ou (v) incluídas em direitos minerários não patenteados (unpatented
mining claims), que permitem os direitos de posse de sobre o domínio público para fins de mineração e
exploração mineral.
Direitos minerários não patenteados (unpatented mining claims) são direitos possessórios sobre áreas de
domínio público dos Estados Unidos e são obtidos por meio de um processo que envolve a publicação de
notificação no terreno e a apresentação da notificação às autoridades competentes. Os direitos minerários não
patenteados (unpatented mining claims) são mantidos por meio da realização de avaliações anuais e pelo
pagamento de taxas de manutenção de reivindicações. Os registros desses direitos minerários não patenteados
são mantidos pelo Bureau de Gerenciamento de Terras dos Estados Unidos do Departamento do Interior (United
States Bureau of Land Management of the Department of the Interior). Os direitos minerários não patenteados
(unpatented mining claims) incluem o direito de explorar minério, mas tal direito está sujeito à emissão de
autorizações adicionais que regem o uso de superfície da terra. Além disso, a legislação minerária dos Estados
Unidos prevê que terras não minerais, não adjacentes a uma veia ou filão, podem ser usadas e ocupadas para
fins de mineração ou produção (milling). Uma reivindicação de local de produção (millsite claim) é obtida e
mantida de forma semelhante aos direitos minerários não patenteados (unpatented mining claims).
Até 1993, caso o titular de um direito minerário não patenteado (unpatented mining claims) apresentasse prova
de uma descoberta de mineral valioso, a legislação minerária dos Estados Unidos permitia que as terras relativas
a tais direitos minerários fossem transferidas para a propriedade do titular por meio de uma patente emitida
pelos Estados Unidos, incluindo a propriedade de todo o recurso mineral correspondente e direitos especiais
para seguir veias em profundidade além dos limites da superfície do terreno transferindo. No entanto, desde
1994 os Estados Unidos interromperam a emissão de quaisquer patentes para a mineração (hard-rock mining).
Uma patente também pode ser concedida para quaisquer locais de produção (millsite) associados a terrenos
onde é demonstrada a descoberta de um mineral valioso.
Os detentores de direitos minerários patenteados (patented mining claims), direitos minerários não patenteados
(unpatented mining claims) e locais de produção (millsite) podem celebrar livremente acordos com terceiros
para a exploração, arrendamento ou venda de seus respectivos direitos. Esses contratos são tipicamente
estruturados como: (i) arrendamentos concedendo a terceiros o direito de usar e explorar a propriedade por um
período definido; (ii) contratos de opção que permitem a terceiros usar e explorar a propriedade de forma
definitiva, mas também concedem a opção de compra da propriedade caso o terceiro entenda que a propriedade
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é viável para o uso proposto; e (iii) contratos de compra para a aquisição de direitos minerários patenteados
(patented mining claims), direitos minerários não patenteados (unpatented mining claims) e locais de produção
(millsite). O pagamento de royalties também pode ser determinado como uma forma de compensação para
esses contratos.
II.

Regulamentações Ambientais

A Companhia está sujeita também a regulamentações ambientais que se aplicam aos tipos específicos de
atividades de mineração e processamento que realiza. Para tanto, a Companhia é obrigada a obter previamente
aprovações, licenças, alvarás ou autorizações das autoridades públicas. Ainda, no âmbito do licenciamento
ambiental, a Companhia precisa submeter à aprovação das autoridades ambientais estudos sobre impactos
ambientais e sociais, sendo que frequentemente faz investimentos, a fim de minimizar os impactos ambientais
e sociais mapeados. A Companhia deve desenvolver suas atividades em conformidade com os termos das
aprovações, licenças, permissões ou autorizações.
A tabela abaixo apresenta um resumo das principais licenças ambientais e outros direitos similares da
Companhia.
Licença

Prazo

Brasil
Complexo EPP (Minas Ernesto, Lavrinha, Japonês e Pau-a-Pique e Projetos Rio Alegre, Nosde e Bananal)
Mina Ernesto e Lavrinha – Licença de Operação LO nº 319944/2019, emitida em
19.7.2019 pela SEMA-MT, em nome da Mineração Apoena S.A., para a
"extração de metais preciosos".

18.7.2022

Mina Rio Alegre – Licença de Operação para Pesquisa Mineral LOPM
nº315.285/2017, emitida em 16.3.2020 pela SEMA-MT, em nome da Mineração
Apoena S.A., para "pesquisa para ouro com uso de guia de utilização".

15.3.2023

Mina Pau a Pique – Licença de operação LO nº 319696/2019, emitida em
28.6.2019 pela SEMA/MT, em nome da Mineração Apoena S.A., para "extração
de minério de metais preciosos".

27.6.2022

Projeto Nosde e Mina Japonês – Licença de instalação LI n°70300/2019, emitida
em 15.07.2019 pela SEMA-MT, em nome da Mineração Apoena S.A, para
extração de minério de metais preciosos.

14.7.2022

Projeto Bananal Sul – Licença de Operação para Pesquisa Mineral LOPM nº
319191/2019, emitida em 01/04/2019 pela SEMA-MT, em nome de Mineração
Santa Elina Indústria e Comércio S.A., para "pesquisa mineral para minério
aurífero sem uso da guia de utilização".

31.3.2022

Projeto Bananal Norte – Licença de Operação para Pesquisa Mineral LOPM
320485/2019, emitida em 9.10.2019 pela SEMA-MT, em nome da Mineração
Tarauacá Indústria e Comércio S.A., para "pesquisa para ouro sem guia de
utilização".

8.10.2022

Projeto São Francisco
Licença de Operação LO n.º 322093/2020, em nome da Mineração Apoena S.A,
emitida pela SEMA-MT, para "extração e beneficiamento de minério de ouro".

22.6.2023

Projeto Almas
Licença de Instalação 297/2017, emitida pelo NATURANTINS para "extração e
beneficiamento de ouro" – Projeto Almas na Mina do Paiol.

30.1.2019.
(Solicitada
renovação em 23.11.2018)
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Honduras
Complexo San Andres
Licença de Operação LO n.º SLAS-0000295-2018 para Extração de Minério de
Metais em Tajo Falla A. Honduras.

Até a obtenção de licença
de funcionamento.

Licença de Operação LO n.º SLAS-0000261-2019 para Extração de Minério de
Metais em Botadero Sur. Honduras.

Até a obtenção de licença
de funcionamento.

Licencia Ambiental n.º 064-2015 Botadero Twin Hill Norte Honduras.

6.7.2020
(Solicitada
renovação em 29.5.2020)

Licencia Ambiental n.º 001-2018 Expansion Tajo East Ledge Honduras.

8.1.2023

Licencia Ambiental n.º 101-2016 Patio de Lixiviacion Fase VI Honduras.

20.1.2021

México
Complexo Aranzazu
Licencia Ambiental Única de Aranzazu LAU-32/0016-2012

Indeterminado

Registro Gerador de Resíduos Perigosos No. 32/EV-0012/07/09 (Mexico)

Permanente

Registro geração, coleta, uso e/ou transporte resíduos especiais REME-066
(Mexico)

6/9/2020

Autorização de Impacto Ambiental EIA No. DFZ152-203/10/1398 (Mexico)

7/10/2020

Autorização de Impacto Ambiental EIA No. DFZ152-203/10/0585 (Mexico)

12/4/2030

Autorização de Impacto Ambiental EIA No. DFZ152-203/14/0492 (Mexico)

14/8/2034

Autorização para uso de terra florestal FLUC No. DFZ152-201/10/1305
(Mexico)

24/9/2020

Autorização para uso de terra florestal FLUC No. DFZ152-201/18/1363
(Mexico)

3/11/2020

Concessão para a exploração de águas nacionais No. 07ZAC120113/37FMDL17
(Mexico)

3/11/2020

Registro Plano de Gestão de Resíduos Perigosos No. 05-PMM-I-0142-2015
(Mexico)

Permanente

Registro Plano de Gestão de Resíduos de Minas No. 32/GC-0022/08/14
(Mexico)

Permanente

Permissão geral No. 4304-ZAC (Mexico)

31/12/2020

Estados Unidos da América
Projeto Gold Road
Licença de qualidade do ar - #67979 (Estados Unidos)

8/1/2022

Licença de proteção aquífera - #102805 (Estados Unidos)

Indeterminado

Administração de Segurança e Saúde de Minas - #02-02620 (Estados Unidos)

Renovado anualmente

Licença de águas pluviais - #AZCN68776 (Estados Unidos)

Indeterminado

a. Brasil
A legislação ambiental brasileira prevê a utilização equilibrada e racional dos recursos naturais, incluindo-se,
por evidente, os recursos minerais. Neste sentido, a necessidade de harmonização entre o desenvolvimento
econômico e a proteção ambiental encontra-se consagrada no art. 170, inciso VI da Constituição da República,
o qual estipula como princípio da ordem econômica, a defesa do meio ambiente.
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Este princípio é refletido na Política Nacional do Meio Ambiente, estabelecida pela Lei nº 6.938/1981, que
estabelece como um de seus objetivos a “compatibilização do desenvolvimento econômico-social, com a
preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico”. Assim, os empreendimentos da
Companhia devem se adequar a tal objetivo, de modo a garantia legitimação legal e social à sua implantação e
desenvolvimento. Desta premissa não se exclui a atividade minerária, notadamente por se tratar de atividade
com fortes impactos ambientais.
As regulamentações ambientais que afetam as operações da Companhia estão relacionadas, dentre outros
fatores, à proteção e preservação das florestas e recursos naturais, a emissões de poluentes no ar, no solo e na
água, incluindo regulamentos relativos a gases de efeito estufa e mudanças climáticas; gerenciamento de
resíduos e rejeitos, proteção de sítios do patrimônio cultural, uso da água; e normas relacionada ao
descomissionamento das atividades e à recuperação da área impactada. A legislação ambiental está se tornando
mais rigorosa, o que pode acarretar custos mais elevados para o cumprimento das leis ambientais.
Licenciamento Ambiental
A Política Nacional de Meio Ambiente estabelece instrumentos de controle das atividades modificadoras do
meio ambiente como o é a atividade mineraria. De acordo com o art. 10 da Lei nº 6.938/1981, podemos destacar
dentre os instrumentos de controle, o licenciamento ambiental, ao qual são sujeitos os empreendimentos
utilizadores de recursos naturais e que sejam considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como
aqueles capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. No âmbito do licenciamento ambiental,
a legislação prevê outro importante mecanismo de controle ambiental, que é o Estudo de Impacto Ambiental –
EIA e seu respectivo Relatório - RIMA, disciplinado, basicamente, pelo art. 17 do Decreto nº 99.274/1990, bem
como, pela Resolução CONAMA nº 01/1986, com o objetivo de apontar a viabilidade ambiental do
empreendimento proposto, e os mecanismo para mitigação e/ou minimização de impactos ambientais.
Nos termos da Resolução CONAMA nº 237/1997, licença ambiental é o ato administrativo pelo qual o órgão
licenciador competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle que deverão ser obedecidas
pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimento ou
atividades utilizadores dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas
que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. Ainda, a Resolução CONAMA nº 9/1990,
reafirma a necessidade de licenciamento ambiental para a extração mineral.
O licenciamento ambiental é constituído por três fases, por meio da obtenção da Licença Prévia, Licença de
Instalação e Licença de Operação, sendo que o EIA/RIMA é exigido, no âmbito do processo de licenciamento
do empreendimento, sempre que há significativo impacto ambiental, conforme definição dos diplomas legais
supracitados. Outros estudos mais simplificados são exigidos alternativamente, em casos de impactos
ambientais menos significativos.
As atividades da Companhia conduzidas por meio da Mineração Apoena S.A., que inclui o Complexo EPP
(Minas Ernesto, Pau-a-pique, Lavrinha e Japonês e Projetos Bananal Sul e Norte, Nosde e Rio Alegre) e o
Projeto São Francisco encontram-se devidamente licenciadas pelos órgãos ambientais competentes e em
consonância com as exigências impostas pela legislação e pelas autoridades ambientais. Já em relação ao Projeto
Almas e ao Projeto Matupá, que ainda não se encontram em fase de instalação e/ou operação, houve apenas o
início de um processo de licenciamento ambiental para aprovação do projeto relacionado à Mina Paiol do
Projeto Almas, que atualmente encontra-se em fase de renovação da Licença Prévia e da Licença de Instalação
(que foram emitidas concomitantemente).
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Legislação sobre áreas protegidas
As normas relativas aos espaços territoriais especialmente protegidos incluem Unidades de Conservação, Áreas
de Preservação Permanente, Áreas de Uso Restrito, Reserva Legal, vegetação nativa, dentre outras formas de
proteção. O Sistema Nacional de unidades de Conservação – SNUC, é estabelecido pela Lei nº 9.985/2000,
concebido para potencializar o papel das Unidades de Conservação, classificadas em grupos de Proteção
Integral e Uso Sustentável, sendo que algumas operações da Companhia estão inseridas em unidades
classificadas como protegidas (sítios arqueológicos, área de preservação permanente – APP e reserva legal RL. Também, o Cadastro Ambiental Rural - CAR foi criado pela Lei nº 12.651/2012, sendo obrigatório para
imóveis rurais, exigindo o registro público eletrônico, em âmbito nacional, para fins de controle,
monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento.
Água
A Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/1997), prevê a exigência de prévia obtenção de outorga
pelo Poder Público para direitos dos seguintes uso dos recursos hídricos: (i) derivação ou captação de parcela
da água existente em um corpo hídrico para consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de
processo produtivo; (ii) extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo
produtivo; (iii) lançamento em corpo de água de esgotos e demais efluentes líquidos ou gasosos, tratados ou
não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final; (vi) aproveitamento dos potenciais hidrelétricos
e (v) outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de água.
Neste sentido, a captação de água utilizada nos processos produtivos da Companhia está sujeita ao processo de
obtenção de outorga de uso de recursos hídricos junto aos órgãos competentes, sendo que a Companhia possui
as devidas outorgas válidas para uso de recursos hídricos em todas as suas propriedades.
Os efluentes também são sujeitos a padrões específicos para descarte, sendo que os efluentes da Companhia são
lançados de acordo com os critérios estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005, alterada
parcialmente pelas Resoluções nº 370, de 2006, nº 397, de 2008, nº 410 de 2009 e nº 430de 2011. A classificação
estabelece definições com base na aptidão natural dos cursos d’água, observando a sua qualidade, capacidade,
entre outras características específicas. Ainda, são considerados os critérios da Resolução CONAMA nº
396/2008, considerando diretrizes de prevenção e controle de poluição das águas subterrâneas.
Uso do solo e a Recuperação das Áreas Degradadas
A atividade mineradora da Companhia busca atender aos requisitos legais de controle ambiental do uso do solo.
Neste sentido, no âmbito do licenciamento ambiental, a Companhia elabora e submete à aprovação dos órgãos
competentes os Planos de Uso de Solo junto aos órgãos governamentais.
Constituição da República determina que o minerador deva recuperar a área lavrada, preceito este que, na
verdade, representa a constitucionalização de encargo já estruturado no art. 2º, inciso VIII da Lei nº 6.938/1981
(dispositivo regulamentado pelo Decreto nº 97.632, de 10.04.1989, que dispõe sobre o plano de recuperação de
áreas degradadas), ressaltando-se que deixar de reabilitar o sítio explorado por atividade minerária configura
crime capitulado no parágrafo único do art. 55 da Lei nº 9.605, de 12.02.1998 (Lei de Crimes Ambientais).
A Companhia realiza também, nos termos do art. 2º, inciso VIII da Lei nº 6.938/1981 (dispositivo
regulamentado pelo Decreto nº 97.632/1989), a recuperação das áreas degradadas, protocolando anualmente os
respectivos planos perante o órgão ambiental Ainda, a Companhia conta com um viveiro próprio para produção
de mudas para este fim.
Provisões para fechamento e restauração de minas são feitas com relação aos custos futuros estimados de
fechamento e restauração e aos custos de reabilitação ambiental (que incluem custos como desmontagem e
demolição de infraestrutura, remoção de materiais residuais e remediação de áreas perturbadas) no período
contábil quando ocorrer a perturbação ambiental relacionada. A provisão é descontada utilizando-se uma taxa
antes dos impostos e o acréscimo é incluído nos custos financeiros. Para dezembro de 2018, o valor presente
líquido da obrigação é capitalizado como parte do custo das propriedades minerais. A provisão é revisada
anualmente para alterações nas estimativas de custo, taxas de desconto, inflação e vida operacional. O valor
presente líquido das alterações nas estimativas de custo das obrigações de fechamento e restauração de minas é
capitalizado para propriedades minerais.
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As atividades de restauração ocorrerão principalmente após o fechamento da mina, mas podem ocorrer de
tempos em tempos durante toda a vida da mina. À medida que os projetos de restauração são realizados, seus
custos são debitados da provisão à medida que são incorridos.
Áreas Contaminadas
A contaminação de solo e/ou de águas subterrâneas representam passivos ambientais, que devem ser
administrados com cautela, uma vez que a pretensão reparatória do dano ambiental é imprescritível, não se
extinguindo por decurso de prazo. São consideradas áreas contaminadas aquelas em que comprovadamente
houve poluição ocasionada pela disposição, pelo acúmulo, pelo armazenamento ou pela infiltração de
substâncias ou de resíduos, implicando impactos negativos sobre os bens a proteger.
Os órgãos ambientais têm adotado posturas cada vez mais severas em relação ao gerenciamento de áreas
contaminadas, inclusive com o estabelecimento de padrões ambientais orientadores para a qualidade do solo e
águas subterrâneas. O não cumprimento das diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais e de saúde para a
realização de estudos e análises em áreas suspeitas de contaminação, bem como a adoção de medidas corretivas
ou que impeçam a exposição de pessoas a riscos de intoxicação nestes locais poderá sujeitar os responsáveis
pelo gerenciamento ambiental dessas áreas a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação
de reparar os danos causados.
No desenvolvimento de nossas operações, buscamos a adoção de medidas para evitar estes impactos de modo
que não temos conhecimento quanto à existência de contaminação em nossos imóveis.
Sítios arqueológicos e áreas de interesse histórico e cultural
A Constituição Federal prevê em seu art. 216, a obrigatoriedade da preservação do patrimônio cultural. Neste
sentido, a Companhia deve obter a devida autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN) e/ou dos órgãos congêneres nas esferas estadual e municipal, tanto na fase de planejamento como de
implantação dos projetos em áreas com potencial ocorrência de sítios arqueológicos e áreas de interesse
histórico e cultural.
As ações adotadas pela Companhia, pertinentes à divulgação e salvaguarda do Patrimônio Cultural, acontecem
em todas as fases do empreendimento e não apenas na fase de planejamento. A Companhia, por meio da
Mineração Apoena S.A., possui um sítio arqueológico relevante ao patrimônio cultural, em Arraial de São
Francisco Xavier, Estado do Mato Grosso, sendo que atende todas as exigências relacionadas à preservação
deste local, definidas no seu processo de licenciamento ambiental. A Companhia, por meio da Rio Novo
(Almas) Mineração Ltda., possui dois sítios arqueológicos na Mina Paiol (Projeto Almas), denominados
Bandeirantes I e II. No âmbito do processo de licenciamento ambiental, que se encontra em curso, o IPHAN
emitiu parecer favorável à aprovação dos relatórios de gestão patrimonial e consequente anuência às licenças
ambientais necessárias à implantação do empreendimento.
Gerenciamento de Resíduos e Áreas Contaminadas
As atividades de gerenciamento de resíduos sólidos são regulamentadas pela Política Nacional de Resíduos
Sólidos, instituída pela Lei Federal nº 12.305/10. A referida lei determina a responsabilidade compartilhada
pelo ciclo de vida dos produtos de todas as partes envolvidas na cadeia de gestão dos resíduos, além de prever
uma série de instrumentos com vistas à implementação e operacionalização da Política Nacional de Resíduos
Sólidos.
Todas as unidades operacionais da Companhia são obrigadas a apresentar ao órgão ambiental competente seu
inventário anual de resíduos, considerando as quantidades geradas e sua destinação, devendo, ainda, manter
documentação comprobatória do cumprimento das obrigações previstas na Política Nacional de Resíduos
Sólidos, para possíveis fiscalizações posteriores.
Neste sentido, existem em todos os processos das operações da Companhia uma política de gerenciamento de
resíduos sólidos, em consonância com a Política Nacional supra citada, prevendo rotinas para a devida
orientação dos funcionários quanto à segregação dos resíduos e para a remoção e disposição adequada, sejam
nas áreas de produção industrial quanto nas áreas das atividades de mineração.
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Emissões Atmosféricas
As atividades da Companhia conduzidas por meio da Mineração Apoena S.A. geram algumas fontes
estacionárias de emissões atmosféricas, sendo que para tanto todas as emissões são devidamente monitoradas e
controladas. Quanto aos equipamentos móveis a diesel, a Companhia utiliza a escala de Ringelmann e
Opacímetro para controle das fontes de emissões.
Regulamentação Aplicável a Barragens
Em razão dos acidentes ocorridos no Brasil, envolvendo o rompimento de barragens com impactos sem precedentes
devido à gravidade para o meio ambiente às centenas de perdas humanas, desde maio de 2016, um novo arcabouço
legal visando as operações de barragens tem tomado corpo no nível federal e nos estados da federação.
Neste sentido, primeiramente o estado de Minas Gerais, onde tais acidentes ocorreram, emitiu o Decreto nº
46.993/2016 ordenando uma avaliação extraordinária imediata das condições de estabilidade das barragens de
alteamento a montante e suspendendo novos procedimentos de licenciamento para novas barragens alteadas a
montante ou a ampliação daquelas que utilizem ou já tivessem utilizado alteamento a montante, até que a
autoridade ambiental do estado definisse novas regras e procedimentos.
Em maio de 2017, foi publicada a Portaria nº 70.389 pelo Departamento Nacional de Produção Mineral
(DNPM), que revogou as Portarias DNPM nº 416/12 e nº 526/13, e trouxe diversas novas obrigações para as
empresas mineradoras. As principais mudanças se referem a periodicidade semestral das Inspeções Regulares
de Segurança de Barragens (auditoria), aos critérios para execução da Revisão Periódica de Segurança de
barragens, aos Treinamentos Internos para os Planos de Ações Emergenciais, aos Sistemas de alerta e Sistema
de Monitoramento das barragens. Também foi criado o Sistema Integrado de Gestão de Segurança de Barragens
de Mineração – SIGBM, que tem como objetivo o cadastramento das barragens pelo empreendedor, e a
atualização contínua dos dados das mesmas em uma plataforma dedicada e específica para isso. Em maio de
2017, o DNPM (antecessor da ANM) criou novas obrigações para as empresas que operam as barragens de
mineração no Brasil, estando entre elas obrigações quanto a realização de auditorias anuais de estabilidade,
fornecimento de declarações quanto à estabilidade aos órgãos competentes para cada barragem, preparação de
relatórios e declarações quanto às condições de estabilidade, realização de revisões periódicas da segurança das
barragens, implementação de planos de ação para atendimento a emergências e monitoramento continuo.
Em 18 de dezembro de 2017, foi emitida pelo órgão ambiental do Tocantins (NATURANTINS), a
Portaria/NATURANTINS nº 483, que regulamenta as ações pertinentes à segurança de barragens outorgadas
pelo NATURANTINS. A Portaria estabelece o nível de detalhamento das Inspeções de Segurança Regulares
das Barragens Fiscalizadas pelo NATURANTINS, bem como bases e critérios para elaboração e apresentação
do Plano de Segurança de Barragem – PSB, instrumento da Política Nacional de Segurança de Barragens
(PNSB), cabendo ao empreendedor sua elaboração.
Em 18 de agosto de 2019, foi emitida pela Agência Nacional de Mineração - ANM a Resolução nº 13, que
manteve a determinação de medidas visando assegurar a estabilidade de barragens de mineração. A resolução
é voltada para estruturas construídas ou alterados pelo método denominado “a montante” ou por método
declarado como desconhecido. A Resolução ANM nº 13/19 também estabelece o mínimo fator de segurança e
a interdição imediata de barragem cujo fator de segurança esteja momentaneamente abaixo dos valores mínimos
fixados pela norma ABNT NBR nº 13.028/17, além de determinar ao empreendedor a notificação da ANM e a
implementação de ações de controle e mitigação para garantir a segurança da estrutura e avaliar a necessidade
de evacuação da área a jusante, até que o fator de segurança retorne aos valores mínimos.
Em 19 de fevereiro de 2019, no Mato Grosso, foi sancionada a Lei nº 10.836, que obriga a instalação de sistema
de alarme e monitoramento em todas as barragens e represas existentes em Mato Grosso. A partir desta data,
todas as empresas antigas e as que tenham interesse em construir barragens ou represas passaram a ser obrigadas
a instalar sistema de alarme. A legislação aponta que o sistema deverá estar interligado com as prefeituras e
comunidades adjacentes e órgãos de gerenciamento de riscos, a fim de possibilitar a rápida e efetiva retirada
das populações em risco, em conjunto com a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso. A
legislação ainda afirma que deverá ser criado plano de contingenciamento e evacuação das populações afetadas
ou em risco, com a realização de treinamento e capacitação periódicos, em conjunto com os órgãos de
gerenciamento de riscos, sob supervisão da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso. A
lei encontra-se em vigor, mas permanece pendente de regulamentação pelo Poder Executivo.
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Em 30 de dezembro de 2019, foi publicada pela Secretaria Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos
Hídricos do Estado do Mato grosso a Instrução Normativa n.º 06/2019, que dispõe sobre o procedimento para
o licenciamento de empreendimentos minerários que possuam barragem de rejeito. A Instrução Normativa
aponta que deverão ser apresentados no processo de licenciamento ambiental, cópia dos protocolos dos estudos
e projetos protocolado na Agência Nacional de Mineração – ANM e aponta o que deve ser contido nos projetos.
Atualmente, a Companhia, por meio da Mineração Apoena S.A., possui três barragens no Complexo São
Francisco e uma barragem no Complexo EPP. Todas as barragens estão devidamente cadastradas no SIGBM Sistema Integrado de Gestão de Segurança de Barragens de Mineração, são periodicamente monitoradas e
atendem os requisitos estabelecidos na Lei nº 12.334/2010 e demais normas aplicáveis, apresentando fatores de
segurança acima do mínimo estabelecido pela norma brasileira NBR_13028/2017, regulamentadas pela
Resolução ANP nº 143 e 144, que implementou a Política Nacional de Segurança de Barragens.
Em relação à construção do Projeto Almas, está prevista a operação de uma barragem de rejeitos com
metodologia construtiva com alteamento à jusante, visando uma maior segurança. No âmbito do processo de
obtenção da Licença de Instalação desta barragem, o órgão ambiental (NATURANTINS) emitiu um parecer
exigindo a apresentação de um projeto prevendo a sua impermeabilização com manta, devido a presença de
cianeto nos rejeitos industriais.
Responsabilização Ambiental
No Brasil a legislação ambiental prevê a imposição de sanções penais e administrativas a pessoas físicas e
jurídicas que praticarem condutas caracterizadas como crime ou infração ambiental, independentemente da
obrigação de reparar os danos ambientais causados (responsabilidade civil).
A Constituição da República Federativa do Brasil prevê três modalidades de responsabilização: administrativa,
civil e criminal, que podem incidir independentemente e cumulativamente.
(i) Responsabilidade Administrativa
No que se refere à responsabilidade administrativa, toda ação ou omissão que importe na violação de norma de
preservação ao meio ambiente decorrente de culpa ou dolo, independentemente da efetiva ocorrência de dano
ambiental, é considerada infração administrativa ambiental. Dentre as penalidades aplicáveis às infrações
administrativas destacam-se as seguintes: advertência; imposição de multas que, no âmbito administrativo,
podem alcançar até R$50,0 milhões de acordo com a capacidade econômica e os antecedentes da pessoa
infratora, bem como com a gravidade dos fatos e antecedentes, as quais podem ser aplicadas em dobro ou no
triplo em caso de reincidência; embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas; demolição da obra;
suspensão parcial ou total das atividades; e/ou restrição de direitos.
(ii) Responsabilidade Civil
Na esfera cível, os danos ambientais implicam responsabilidade solidária e objetiva, direta e indireta. Isso
significa que a obrigação de reparar a degradação causada poderá afetar todos direta ou indiretamente
envolvidos, independentemente da comprovação de culpa dos agentes. Como consequência, danos ambientais
ocasionados por terceiros em nossos imóveis não eximem a nossa responsabilidade pela eventual reparação
destes danos.
Dessa forma, tanto as atividades desenvolvidas pela Companhia, assim como a contratação de terceiros para
proceder qualquer serviço em nossos empreendimentos, incluindo, por exemplo, a supressão de vegetação e/ou
a destinação final de resíduos sólidos, não nos isenta de responsabilidade por eventuais danos ambientais
causados pelos terceiros contratados, caso estes não desempenhem suas atividades em conformidade com as
normas ambientais.
(iii) Responsabilidade Criminal
Na seara penal, aplica-se a teoria subjetiva da responsabilidade, segundo a qual somente será possível a
responsabilização quando restar comprovada a culpa (dolo, negligência, imprudência ou imperícia) do infrator.
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A Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605/1998) elege como responsáveis pelas condutas caracterizadas
como criminosas todos aqueles que, de qualquer forma, concorrem para sua prática, sendo cada qual penalizado
na medida de sua culpabilidade. Prevê, ainda, a responsabilidade da pessoa jurídica, a qual resta caracterizada
se a infração for cometida: (i) por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado;
ou (ii) no interesse ou benefício da pessoa jurídica que representa.
A responsabilidade da pessoa jurídica não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes, o que
acaba muitas vezes por estender a responsabilidade de tais atos aos membros das pessoas jurídicas que tenham
participado de tais decisões ou tenham se omitido, quando poderiam evitar os prejuízos delas advindos.
Adicionalmente, a Lei de Crimes Ambientais prevê, em seu artigo 4º, a possibilidade de desconsideração da
personalidade jurídica sempre que esta criar obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do
meio ambiente. Nessa situação, os sócios passam a ser pessoalmente responsáveis pela reparação do dano ao
meio ambiente.
Em relação às pessoas jurídicas, a Lei de Crimes Ambientais prevê as seguintes penalidades possíveis: I - multa;
II - restritivas de direitos (tais como: a. suspensão parcial ou total de atividades; b. interdição temporária de
estabelecimento, obra ou atividade; c. proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter
subsídios, subvenções ou doações); e/ou III - prestação de serviços à comunidade (tais como: a. custeio de
programas e de projetos ambientais; b. execução de obras de recuperação de áreas degradadas; c. manutenção
de espaços públicos; d. contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas).
b.

México

A Constituição Federal do México estabeleceu que todas as pessoas têm direito a um ambiente limpo e saudável,
portanto as autoridades mexicanas responsabilizam os particulares que causem qualquer espécie de dano
ambiental. Neste sentido, a legislação mexicana regulamenta questões ambientais com base nos dispositivos
indicados na sequência.
A Lei Federal de Direito introduziu a taxa ambiental de água, sendo que, nos meses de janeiro, abril, julho e
outubro, os contribuintes devem pagar pelo uso, exploração e aproveitamento da água (obtida na superfície ou
no subterrâneo) em relação ao volume utilizado no período coberto pelo relatório.
Desta forma, as autoridades mexicanas são responsáveis pela outorga de licenças, autorizações e permissões,
regulamentadas pela Lei Geral de Equilíbrio e Proteção Ecológica.
A Lei Federal de Responsabilidade Ambiental do México (Ley Federal de Responsabilidade Ambiental),
promulgada em 7 de julho de 2013, estabelece causas judiciais de ação para remediar danos ambientais causados
por atos ilegais ou compensações quando a reparação não for possível. No caso de ação ou inação intencional e
ilegal, a parte responsável poderá ser multada. Este regime de responsabilidade é independente dos regimes de
responsabilidade administrativa, civil ou criminal.
O passivo ambiental pode ser atribuído a uma entidade por conduta realizada por seus representantes, gerentes,
diretores, funcionários ou executivos que possuem um domínio operacional de suas atividades. O prazo de
prescrição para reivindicar responsabilidade ambiental é de 12 anos a partir da geração de danos ambientais e
seus efeitos. A lei permite que as partes interessadas resolvam disputas por meio de mecanismos alternativos de
resolução de disputas, desde que o interesse público ou os direitos de terceiros não sejam afetados.
De acordo com as leis e regulamentos federais, locais e municipais aplicáveis do México, também somos
obrigados a buscar concessões, licenças, permissões, autorizações e outras aprovações governamentais em
conexão com a operação de atividades de exploração, exploração e processamento de mineração. A obtenção
das permissões governamentais necessárias pode ser um processo complexo e demorado e pode envolver
empreendimentos dispendiosos. A duração e o sucesso dos pedidos de permissão dependem de muitos fatores
que estão fora do nosso controle. O processo de aprovação governamental pode aumentar os custos e causar
atrasos, dependendo da natureza da atividade a ser permitida. A não obtenção, o cumprimento das condições e
a obrigação das licenças ambientais relevantes ou a renovação de uma licença necessária ou a suspensão ou
revogação subsequente de uma licença podem resultar em nossa incapacidade de prosseguir com o
desenvolvimento ou operação contínua que, por sua vez, pode ter um efeito adverso relevante em nossos
negócios e resultados operacionais.
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A Política Ambiental mexicana é fundamentada nas premissas de que todas as pessoas que realizam trabalhos
e atividades com potencial de afetar o meio ambiente devem ser obrigadas a prevenir, minimizar ou reparar os
danos que causam, bem como compensá-los economicamente; e de que a proteção do meio ambiente deve ser
incentivada com a promoção de práticas substanciais.
De acordo com as informações fornecidas pelo Complexo Aranzazu, neste momento não há nenhum pedido de
autorização ambiental em andamento.
c. Honduras
De acordo com os arts. 10 e 11 da Lei Geral Ambiental, Decreto nº 104-93 ("Lei Ambiental Hondurenha"), a
Secretaria de Estado Ambiental (Mi Ambiente) é o órgão responsável por monitorar o cumprimento da lei
ambiental hondurenha, visando proteger os recursos ambientais e naturais. O art. 19 da Lei de Mineração
Hondurenha e o art. 5º da Lei Ambiental Hondurenha estabelecem que o Mi Ambiente é responsável por
conceder a licença ambiental necessária para a atividade de exploração minerária.
Nos termos do art. 63 da Lei Ambiental Hondurenha, a exploração de minerais está sujeita aos regimes especiais
estabelecidos na Constituição de Honduras, nos Tratados Internacionais, na Lei de Mineração Hondurenha e
seus regulamentos, na Lei Ambiental Hondurenha e seus regulamentos, e nas disposições das leis que versam
sobre prevenção à contaminação ambiental ou degradação dos recursos naturais.
A Companhia, por meio da Minerales de Occidente, S.A. de C.V. (Minosa), está devidamente licenciada ou em
processo de renovação de licença ambiental e está autorizada a operar. O processo de renovação de licenças
ambientais não suspende as operações das minas, estando autorizadas a operar. Através da renovação de
licenças ambientais somente se readéquam as medidas de mitigação ambiental e o montante a pagar pela
respectiva licença de acordo com o valor final do investimento. A Companhia não tem conhecimento de sanções
contra a Minosa por inobservância à legislação ou às políticas ambientais aplicáveis.
Existem custos para manutenção de uma licença ambiental em Honduras. Os custos dependem da categoria da
licença obtida e do impacto ambiental da atividade, sendo que tal impacto é determinado pelo Mi Ambiente.
Em Honduras, o custo de uma licença ambiental é de 0,01% do valor final do investimento.
d. Estados Unidos da América
As operações de mineração no Arizona estão sujeitas à jurisdição regulatória das agências federais, estaduais e
municipais aplicáveis. Para o Projeto Gold Road, isso inclui, entre outros, a jurisdição do Departamento de
Qualidade Ambiental do Arizona (Arizona Department of Environmental Quality – ADEQ), o Inspetor de Minas
do Estado do Arizona (Arizona State Mine Inspector) e a Administração de Segurança e Saúde de Minas do
Departamento do Trabalho dos Estados Unidos (Mine Safety and Health Administration of the United States
Department of Labor – MSHA). O Projeto Gold Road pode estar sujeito a outros requisitos regulatórios se
alterar significativamente suas operações ou executar uma ação, intencional ou não-intencional, que aumente
sua exposição regulatória.
Qualquer trabalho de exploração relacionado aos direitos minerários não patenteados (unpatented mining
claims) mantidos pelo Projeto Gold Road que seja maior que o uso casual exige o envio de um Plano de
Operações ao Bureau de Gerenciamento de Terras dos Estados Unidos do Departamento do Interior (United
States Bureau of Land Management of the Department of the Interior) para aprovação, sendo certo que as
atividades de mineração normalmente excedem a definição de uso casual. Além disso, o trabalho de exploração
que causa distúrbios de superfície em terras federais cobertas por direitos minerários não patenteados
(unpatented mining claims) exige que um aviso de intenção de operar pelo menos 15 (quinze) dias antes de tais
atividades.
Um Plano de Recuperação é necessário em caso de distúrbios de superfície em mais de cinco acres adjacentes
em terras particulares, descrevendo as medidas que serão tomadas para mitigar quaisquer distúrbios que ocorram
e para recuperar a terra afetada. Uma garantia financeira também deve ser providenciada para confirmar que
fundos suficientes sejam reservados para a realização deste trabalho.
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III.

Outras Regulamentações

Regulamentação de Imóveis Rurais
A aquisição de imóveis rurais por pessoa física ou jurídica estrangeira está sujeita a certas condições e restrições
impostas pela Lei nº 5.709, de 7 de outubro de 1971 ("Lei 5.709/71") e pelo Decreto nº 74.965, de 26 de
novembro, 1974 ("Decreto 74.965/74"), incluindo a necessidade de prévia autorização de autoridades
governamentais e limitações, por exemplo, com relação ao tamanho da área a ser adquirida.
Além disso, a Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993 ("Lei 8.629/93" e, em conjunto com a Lei 5.709/71 e
com o Decreto 74.965/74, a "Legislação Restritiva") prevê que as condições e restrições impostas pela Lei
5.709 também se aplicam ao arrendamento de imóveis rurais.
A partir de agosto de 2010, com a publicação do parecer da Advocacia Geral da União (Parecer LA 01/2010),
foi adotado o entendimento de que sociedades controladas por estrangeiros, ainda que constituídas no Brasil,
devem ser tratadas como sociedades estrangeiras e, portanto, estão sujeitas às restrições e limitações impostas
a estrangeiros pela Legislação Restritiva para a aquisição ou arrendamento de imóveis rurais. O Parecer LA
01/2010 tem força vinculante, devendo ser observado por todas as autoridades governamentais brasileiras.
A aquisição ou arrendamento, de forma direta ou indireta, de imóveis rurais por sociedades brasileiras
controladas por estrangeiros em violação à Legislação Restritiva é nula de pleno direito. Destaca-se que tais
restrições são aplicáveis à aquisição, direta ou indireta, do controle acionário de pessoas jurídicas brasileiras
proprietárias ou arrendatárias de imóveis rurais (como, por exemplo, Mineração Apoena S.A. e Rio Novo
Mineração Ltda. (Almas)) por pessoa física ou jurídica estrangeira.
Assim, caso o controle da Companhia venha a ser exercido, direta ou indiretamente, por pessoa física ou
jurídica estrangeira, as restrições acima mencionadas deverão previamente ser observadas.
b.

política ambiental da Companhia e custos incorridos para o cumprimento da regulação ambiental
e, se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões internacionais de
proteção ambiental

A fim de melhor atender às obrigações e relatórios de sustentabilidade corporativa da Companhia, o Conselho
de Administração da Companhia transferiu as funções do antigo Comitê de Sustentabilidade Corporativa da
Companhia diretamente para o Conselho de Administração, a fim de garantir que a Companhia conduza suas
atividades de maneira a: garantir a saúde e a segurança de seus funcionários, contratados e comunidades em que
atua; promover o desenvolvimento sustentável; preservar o meio ambiente e contribuir com o desenvolvimento
das comunidades em que atua.
A Companhia, com a assistência de gerentes ambientais no local, técnicos de saúde e segurança e consultores
ambientais, continua a desenvolver e implementar programas de educação ambiental para os funcionários e as
comunidades próximas à Companhia.
Várias reuniões foram realizadas com comunidades locais para discutir e responder perguntas sobre as políticas,
práticas e operações da Companhia, além de discutir e concordar com projetos e iniciativas locais em que a
Companhia poderia apoiar técnica e financeiramente. A Companhia também pratica a compra de determinados
suprimentos e a contratação de pessoal das comunidades onde atua e incentiva seus consultores e fornecedores
a fazer o mesmo.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, a Companhia incorreu com custos no valor de USD
1,3 milhões (R$5,2 milhões) no cumprimento da regulamentação ambiental (incluindo custos com outras
práticas ambientais e adesão a padrões internacionais de proteção ambiental).
c.

dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties relevantes
para o desenvolvimento das atividades

A Companhia desenvolve suas atividades por meio de concessões e licenças outorgadas por governos federais
e estaduais em diversos países. Desta forma, a Companhia é altamente dependente de concessões e licenças.
Para mais informações sobre as licenças e concessões da Companhia, ver item 7.5 b acima e item 9.1 b deste
Formulário de Referência.
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7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior
a.

receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede da Companhia e sua participação na receita
líquida total da Companhia

A Companhia não apresenta receitas provenientes de clientes de Ilhas Virgens Britânicas, seu país sede.
b.

receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação na receita
líquida total da Companhia

As receitas provenientes dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro são as seguintes:
Período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020

Exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019

Receita líquida
total (R$ milhares)

Receita líquida
total (U$
milhares)

Participação
na Receita
Líquida total
(%)

Receita
líquida
total (R$
milhares)

Receita
líquida
total (U$
milhares)

Participação
na Receita
Líquida total
(%)

México(1)

172.208

35.002

32%

280.788

70.705

31%

Estados
Unidos da
América(2)

371.547

74.458
68%

617.520

155.497

69%

Total

543.755

100%

898.308

226.202

100%

País

109.460

(1)

Corresponde a vendas do Complexo de Aranzazu.

(2)

Corresponde a vendas dos Complexos de EPP (“Minas Brasileiras”) e San Andres.

c.

receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida total da
Companhia

A totalidade das receitas é proveniente de clientes localizados em países estrangeiros.
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7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades
Para informações sobre os efeitos da regulação estrangeira nas atividades da Companhia, vide item 7.5 deste
Formulário de Referência.
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7.8 – Políticas Socioambientais
a.

divulgação de informações sociais e ambientais

A Companhia, apesar de não realizar a publicação de relatórios de sustentabilidade, está focada no crescimento
responsável e sustentável e se esforça para operar com os mais altos padrões ambientais e de segurança e de
maneira socialmente responsável em todas as suas operações, respeitando a cultura e o bem-estar das
comunidades em que exerce suas atividades e integrando totalmente as melhores práticas e projetos ambientais
em todos os nossos negócios e operações.
Em todas as jurisdições em que a Companhia opera, requisitos e padrões estatutários e regulamentares
específicos devem ser atendidos ao longo dos estágios de exploração, desenvolvimento e mineração de uma
propriedade com relação à qualidade do ar, qualidade da água, pesca, fauna, proteção florestal, manejo de
sólidos e perigosos gestão e disposição de resíduos, ruído, uso e recuperação da terra.
De tal modo, a Companhia está comprometida com o desenvolvimento sustentável, a proteção da vida humana,
a preservação do meio ambiente e a melhoria das comunidades onde a Companhia atua, demonstrando esse
compromisso por meio de estratégias de responsabilidade corporativa e crescimento sustentável alinhado a todas
as práticas de responsabilidade de gestão, que são regidos pelos quatro princípios básicos de responsabilidade
social corporativa, que incluem:
(i)

Adoção de uma abordagem estratégica;

(ii)

Incentivar a participação e o envolvimento da comunidade;

(iii)

Trabalhando em parceria; e

(iv)

Suporte sustentável.

Esses princípios orientadores serão aplicados por meio da adesão às diretrizes e padrões internacionalmente
aceitos e garantia de um esforço contínuo para integrar estruturas e políticas corporativas na prática.
A Companhia construiu e mantém capacidade suficiente para fornecer as ferramentas necessárias para que todos
os funcionários, contratados e consultores estejam cientes de suas funções e responsabilidades com relação à
sustentabilidade, abrangendo a melhoria e ampliação de recursos e habilidades de uma comunidade local; sua
organização e sua interação com o mundo exterior, priorizando programas sustentáveis.
A Companhia, com a assistência de gerentes ambientais, técnicos de saúde e segurança e consultores ambientais,
continua a desenvolver e implementar programas de educação ambiental para os funcionários e as comunidades
onde atua. A Companhia implementou um sistema de gerenciamento integrado em todas as suas operações com
base nas normas OHSAS 1800, ISO 14000 e no Código Internacional de Gerenciamento de Cianeto.
Em 2014, a Companhia tornou-se signatária do Código Internacional de Gerenciamento de Cianeto, com o
Complexo San Andres concluindo com êxito o processo de recertificação em 2018.
No demais, a Companhia, por meio de sua Política do Sistema Integrado de Gestão, assume os seguintes
princípios no desenvolvimento das atividades de pesquisa mineral, lavra, beneficiamento e metalurgia de ouro,
como:
(i)

Atender à legislação e outros requisitos aplicáveis e relacionados à saúde, segurança do trabalho,
meio ambiente e responsabilidade social, adotando boas práticas em todas as áreas de atuação;

(ii)

Adotar medidas que previnam danos ao meio ambiente, lesões e doenças do trabalho ou que
permitam reduzir os riscos das atividades;

(iii)

Assumir o compromisso público de defesa e proteção aos direitos dos trabalhadores e da
comunidade, respeitando a diversidade, individualidade e dignidade do ser humano;

(iv)

Manter a operação e competitividade da Companhia sem prejuízo às partes interessadas, incluindo
acionistas, clientes, comunidades, colaboradores, fornecedores, órgãos governamentais e não
governamentais;
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(v)

Promover o aperfeiçoamento comportamental de todos em relação a esta Política, visando uma
operação segura, saudável e sustentável, através de comprometimento, responsabilidade e
reconhecimento; e

(vi)

Monitorar o desempenho do Sistema Integrado de Gestão através do acompanhamento dos
indicadores estabelecidos para a melhoria contínua.

b.

a metodologia seguida na elaboração dessas informações

Não aplicável.
c.

se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente

Não aplicável.
d.

a página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas informações

A Companhia divulga suas informações de caráter socioambiental em seu website, por meio dos seguintes links:
•

http://auraminerals.com/community/corporate-social-responsibility/

•

http://auraminerals.com/operations/
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Acordos privados para pagamento de royalties
A Companhia possui acordos privados com terceiros relacionados ao pagamento de royalties sobre a
produção de determinados minérios, conforme tabela abaixo.
Complexo/Projeto

Total de royalties para proprietários do imóvel e outros
royalties estipulados em acordos privados

Depósito
Lavrinha

2,75%

Japonês

2,00%

Ernesto

2,00%

Nosde

2,75%

Pau a Pique

2,75%

Rio Alegre

2,00%

São Francisco

0,75%

Paiol

1,95%

Cata Funda

1,95%

Vira Saia

2,50%

X1

1,95%

Guarantã Ridge

3,70%

Complexo EPP

Projeto São Francisco

Projeto Almas, TO, Brasil

Projeto Matupá, MT, Brasil

Projeto Tolda Fria, Colômbia

Tolda Fria

-

Complexo Aranzazu

Aranzazú

1,00%

Complexo San Andres

San Andrés

1,50%

Projeto Gold Road

Gold Road

2,00%

Outras questões relacionadas ao Complexo San Andrés
Atualmente, dentro da área da concessão minerária da Companhia no Complexo San Andrés, Honduras, há
um antigo cemitério e seu perímetro não pode ser explorado. Foi firmado um acordo entre a Companhia, a
comunidade e o governo, a fim de transladar o antigo cemitério para uma área mais segura. Nos termos do
acordo, após finalizado o processo de translado e desativação do antigo cemitério, a Companhia poderá
então explorar a área. Eventuais atrasos ou descumprimento das condições estabelecidas no acordo, ou
eventuais demandas para suspensão e/ou anulação do acordo, podem implicar a suspensão ou restrição do
direito da Companhia de explorar a área do cemitério. Para mais informações, vide Seção 7.9 do Formulário
de Referência.
Em 2012, em razão de constantes deslizamentos de terras ocorridos perto do Cemitério Del Antiguo San
Andrés, a Companhia – por meio de sua subsidiária MINOSA (Minerales de Occidente S.A.) – em conjunto
com o Município de Unión e as comunidades locais, iniciaram um processo de negociação para firmar
acordos com o objetivo de trasladar os restos mortais para um cemitério mais seguro.
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Em julho de 2015, a Comissão Permanente de Contingências (COPECO) de Honduras, a pedido da MINOSA,
elaborou um relatório sobre as condições do Cemitério de Azacualpa, concluindo que (i) os deslizamentos de
terras ocorrem principalmente devido a uma falha geológica; (ii) é necessária a transferência dos restos mortais
para um local seguro, e as entidades do governo devem colaborar ativamente com tal transferência, por meio
do Sistema Nacional de Gestión de Riego (SINAGER); e (iii) a área do cemitério precisa ser isolada, de forma
a se evitar a entrada de pessoas e que ocorram novos sepultamentos.
As regras para exumação, traslado dos restos mortais e pagamento de indenização aos familiares foram
definidas em agosto de 2016 por meio de um acordo discutido entre a comunidade, o governo (incluindo
representantes das secretarias de meio ambiente, de direitos humanos e justiça, de minas e geologia, do
trabalho e da saúde), municipalidade e a MINOSA. Segundo o que foi acordado, os familiares que tenham
entes sepultados no cemitério devem obter, junto ao Ministério da Saúde, uma autorização para o traslado
para o novo cemitério. Após a obtenção da autorização, os familiares devem requerer junto ao Programa
de Assistência Familiar (mantido pela MINOSA) o pagamento da indenização, que será feito em três
parcelas: antes da exumação, durante a exumação e após o traslado dos restos mortais para o local adequado.
Uma data limite para a adesão ao acordo começou a ser discutida em fevereiro de 2020 e deverá ser definida
até setembro de 2020. Uma vez atingida a data limite, a expectativa da Companhia é que o Ministério da
Saúde emita uma resolução declarando que os restos mortais remanescentes não identificados por familiares
deverão ser trasladados para outro local. Nos termos do acordo, após o traslado de todos os restos mortais, a
MINOSA poderá então prospectar e explorar minérios dentro da área em que se localizava o antigo cemitério.
O eventual descumprimento das condições estabelecidas no acordo, ou eventuais demandas para suspensão
e/ou anulação do acordo, podem implicar a suspensão ou restrição do direito da Companhia de prospectar
e explorar especificamente a área do Cemitério Del Antiguo San Andres.
Outras questões relacionadas ao Complexo Aranzazu
Em julho de 2018, a Companhia anunciou os resultados do estudo de viabilidade NI 43-101 para a retomada
das atividades da mina de Aranzazu e, em 10 de dezembro de 2018, a Companhia anunciou a retomada da
produção comercial em referida mina.
A tabela abaixo mostra um comparativo entre os resultados operacionais de Aranzazu ao longo de 2014 e 2019:
Doze meses encerrados em 31
de dezembro de 2019

Doze meses encerrados em 31
de dezembro de 2014

Minério extraído (toneladas)

760.789

987.939

Minério processado (toneladas)

815.952

941.461

1,40%

0,86%

Teor de cobre (%)
Teor de ouro (g/tonelada)

0,84

0,43

Teor de prata (g/tonelada)

20,17

14,17

Recuperação de cobre

87,9%

79,8%

Recuperação de ouro

76,3%

57,1%

Recuperação de prata

59,0%

51,0%

42.396

28.101

23,8%

23,1%

12,3

8,2

227,1

257,5

1,41

2,87

Produção de concentrado:
Produção de concentrado de
cobre (DMT)
Cobre contido no concentrado
(%)
Ouro contido no concentrado
(g/DMT)
Prata contida no concentrado
(g/DMT)
Custo caixa da operação por libra
de cobre equivalente produzida
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7.9 - Outras Informações Relevantes
No quarto trimestre de 2019 a Companhia alcançou uma receita líquida de US$ 69,7 milhões, o que
representaria uma receita anualizada de US$ 278,6 milhões e registrou um EBITDA ajustado de US$ 27,2
milhões, o que representaria um EBITDA ajustado anualizado de US$ 108,8 milhões.
Outras informações prestadas na Bolsa de Valores de Toronto
Todas as companhias listadas na TSX que desempenham atividades no setor de mineração devem fornecer
informações sobre cada projeto desta natureza que seja considerado relevante para a companhia, em
especial as informações apontadas no item 5.4 "Companies with Mineral Projects" do Formulário 51105F2. De forma que, para cumprir com os requisitos do Formulário 51-102F2, bem como aos requisitos
postos pela regulamentação canadense, em especial aqueles de que dispõe o National Instrument 43-101 –
Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101"), a Companhia incluiu no seu formulário anual
de divulgação de informações canadense (Annual Information Form – AIF), uma série de informações, que
podem ser consultadas na tradução livre do Annual Information Form – AIF disponível no website da CVM
e no website da Companhia.
Medidas de controle de qualidade (QA / AC)
Implementamos e mantemos uma série de medidas rigorosas de controle e garantia de qualidade, ou
medidas de QA / AC, para todas as minas em operação e projetos minerais da Companhia, com base nas
normas do National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101")e do
Instituto de Mineração, Metalurgia e Petróleo do Canadá – CIM (Canadian Institute of Mining, Metallurgy
and Petroleum). Essas medidas abrangem dados analíticos (QA / QC de laboratório e de campo) e de
pesquisa de amostras coletadas para fins de produção ou estimativa de recursos e reservas. Também
verificamos periodicamente o desempenho dos laboratórios de minas nas operações, enviando um conjunto
de amostras idênticas para um laboratório credenciado. Todas as amostras de exploração e perfuração são
analisadas por um laboratório credenciado, a SGS Brasil, para o Complexo EPP e as amostras de controle
de produção e teor são analisadas pela mina. Para o Complexo San Andrés, todas as amostras de perfuração
e produção de enchimento são analisadas no laboratório de mina e avaliam o desempenho do laboratório
periodicamente. Para o Complexo Aranzazu, um laboratório local é contratado e supervisionado por um
laboratório credenciado, o Bureau Veritas, no entanto, o desempenho do laboratório é revisado
periodicamente desde o reinício da operação. Preparamos e fornecemos diretrizes de QA / QC para todas
as operações e ativos minerais e realizamos análises de QA / QC em tempo real e anualmente.
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8.1 - Negócios Extraordinários

8.1 – Aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como operação
normal nos negócios do emissor
Não houve nos 3 últimos exercícios sociais e no período de seis meses encerrado em 30 de junho de
2020 aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como operação normal
nos negócios do emissor.
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8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor

8.2 – Alterações relevantes na forma de condução dos negócios do emissor
Não houve 3 últimos exercícios sociais e no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020
alterações relevantes na forma de condução dos negócios do emissor.

PÁGINA: 148 de 394

Formulário de Referência - 2020 - AURA MINERALS INC.

Versão : 8

8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente
Relacionados Com Suas Atividades Operacionais
8.3 – Contratos relevantes celebrados entre o emissor e suas controladas estranhos às suas
atividades operacionais
Não há contratos relevantes celebrados entre o emissor e suas controladas estranhos às suas atividades
operacionais nos 3 últimos exercícios sociais e no período de seis meses encerrado em 30 de junho
de 2020.
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8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.

8.4 – Outras informações relevantes
Na data deste Formulário de Referência, não há outras informações que a Companhia julga relevantes
com relação a esta seção 8 do Formulário de Referência, além das incluídas nos itens anteriores.

PÁGINA: 150 de 394

Formulário de Referência - 2020 - AURA MINERALS INC.

Versão : 8

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros

9.1 - Bens do ativo não circulante relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados
Os principais bens do ativo não circulante da Companhia se encontram descritos nos itens 9.1(a),
9.1(b) e 9.1(c) deste Formulário de Referência.
Com relação ao ativo imobilizado da Companhia, os principais bens consistem em diversos ativos
minerários, terrenos, edificações, equipamentos, máquinas e ativos em construção, conforme
resumidos e agrupados por localidade no item 9.1 (a) deste Formulário de Referência.
As tabelas a seguir descrevem o valor contábil dos ativos imobilizados da Companhia em 30 de junho
de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, por categoria:
Em milhares de Reais

Saldo contábil, líquido em 31
de dezembro de 2019
Adições
Aquisição do Projeto Gold
Road
Baixas
Reclassificações e ajustes
Depreciação, amortização e
exaustão
Resultado conversão de
moeda estrangeira (CTA)
Saldo contábil, líquido em 30
de junho de 2020
Composto por:
Custo
Exaustão e amortização
acumulada
Total

Ativos de
Móveis,
Propriedades de
Terrenos e utensílios e
Plantas e direito de Ativos em
mineração
edificações equipamentos máquinas
uso
construção
528.449
181.942
27.292
89.227
5.236
24.362

Total
856.508

49.454
87.729

3.111
11.178

902
15

5.901
4.109

2.098
-

46.409
2.198

107.874
105.229

34.859
(20.994)

8.812
(13.169)

(174)
(969)

(668)
75
(14.619)

(2.403)

(43.746)
-

(842)
(52.154)

198.585

66.439

9.819

31.540

2.085

12.291

320.759

878.081

258.313

36.886

115.565

7.015

41.514

1.337.374

1.700.008
(821.927)

530.055
(271.742)

103.299
(66.413)

668.499
(552.934)

12.409
(5.394)

878.081

258.313

36.886

115.565

7.015

41.514 3.055.784
- (1.718.410)
41.514

1.337.374
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros

As tabelas a seguir descrevem o valor contábil dos ativos imobilizados da Companhia em 31 de
dezembro de 2019 e em 31 de dezembro de 2018, por categoria:
Em milhares de Reais

Saldo contábil, líquido em 31
de dezembro de 2018
Adições
Baixas
Reclassificações e ajustes
Depreciação, amortização e
exaustão
Resultado conversão de moeda
estrangeira (CTA)
Saldo contábil, líquido em 31
de dezembro de 2019
Composto por:
Custo
Exaustão e amortização
acumulada
Total

Propriedades
de mineração
482.013

Ativos de
Móveis,
Terrenos e
Plantas e direito de Ativos em
utensílios e
edificações
uso
construção
equipamentos máquinas
141.004
26.124
102.659
43.297

Total
795.097

26.175
44.927
(43.680)

11.813
35.009
(13.071)

1.013
(950)

7.839
(439)
3.818
(28.809)

5.177
(1.648)

66.520
(909)
(83.754)
-

118.537
(1.348)
(88.158)

19.014

7.186

1.105

4.159

1.707

(792)

32.379

528.449

181.942

27.292

89.227

5.236

24.362

856.508

1.115.919
(587.470)

371.175
(189.233)

75.382
(48.090)

484.369
(395.142)

7.235
(1.999)

528.449

181.942

27.292

89.227

5.236

24.362 2.078.442
- (1.221.934)
24.362

856.508
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados
Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

UF de localização

Município de localização

Tipo de propriedade

Complexo EPP – Minas Lavrinha, Japonês e Ernesto e Projeto Nosde

Brasil

MT

Pontes e Lacerda

Própria

Complexo EPP – Mina Ernesto (Escritórios, Planta e Barragem)

Brasil

MT

Pontes e Lacerda

Própria

Complexo EPP – Mina Ernesto e Mina Japonês (Terrenos)

Brasil

MT

Pontes e Lacerda

Própria

Complexo EPP – Projeto Rio Alegre (Mina a céu aberto)

Brasil

MT

Pontes e Lacerda

Própria

Complexo EPP – Projeto Rio Alegre (Terreno)

Brasil

MT

Pontes e Lacerda

Alugada

Complexo EPP – Mina Pau-a-pique (Mina subterrânea, escritórios e terrenos)

Brasil

MT

Porto Esperidião

Própria

Complexo EPP – Mina Pau-a-pique (Terrenos)

Brasil

MT

Porto Esperidião

Alugada

Projeto São Francisco (Mina céu aberto de São Francisco)

Brasil

MT

Vila Bela da Santíssima
Trindade

Própria

Projeto São Francisco (Escritórios, Planta, Barragem de Rejeitos)

Brasil

MT

Vila Bela da Santíssima
Trindade

Própria

Projeto São Francisco (Terrenos)

Brasil

MT

Vila Bela da Santíssima
Trindade

Alugada

Projeto Almas (Depósitos Paiol, Cata Funda e Vira Saia e terrenos)

Brasil

TO

Almas

Própria

Projeto Almas (Terrenos)

Brasil

TO

Almas

Alugada

Projeto Matupá (Dep. X1, Guarantã (Central e Trend) Serrinhas)

Brasil

MT

Matupá

Própria

Projeto Tolda Fria (tuneis Divisa/Oriental/Antioquia/Ramada)

Colômbia

Própria

Complexo San Andrés (Mina céu aberto)

Honduras

Própria

Complexo San Andrés (Terrenos)

Honduras

Própria

Complexo Aranzazu (Mina subterrânea de Aranzazu)

México

Própria

Complexo Aranzazu (Escritórios, Planta, barragem e terrenos)

México

Própria

Complexo San Andrés (Escritórios, Planta, Pilha lixiviação e Piscinas (Coleta))

Honduras

Própria

Complexo EPP – Mina Lavrinha e Projeto Nosde (Terrenos)

Brasil

Projeto Gold Road (Mina subterrânea de Gold Road)

Estados Unidos

Própria

Projeto Gold Road (Planta e terrenos)

Estados Unidos

Própria

MT

Pontes e Lacerda

Alugada
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Concessões

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

01 Concessão de Lavra Variável
em Porto Esperidião
(MT) Área total 374,99

A Companhia poderá perder a concessão de lavra nas
seguintes hipóteses:
- Nulidade: imprecisão intencional da definição das áreas de
lavra.
- Caducidade: (i) caracterização formal de abandono de jazida
ou mina; (ii) não cumprimento dos prazos de início ou reinício
dos trabalhos de lavra, apesar de advertência e multa; (iii)
prosseguimento de lavra ambiciosa ou de extração de
substância não compreendida no instrumento de outorga,
apesar de advertência e multa; (iv) não atendimento de
repetidas observações da fiscalização, caracterizado pela
terceira reincidência, no intervalo de 1 ano, de infrações com
multas; e (v) lavra praticada em desacordo com o plano
aprovado pela ANM.

Interrupção e/ou cancelamento das operações de
mineração sob pena de sanção.

Concessões

03 Requerimentos de
pesquisa em Porto
Esperidião (MT) Área
total 5.009,97

Não aplicável

Não aplicável

Concessões

01 Concessão de Lavra Indeterminado
em Vila Bela da
Santíssima Trindade
(MT) Área total
9.129,15 ha

A Companhia poderá perder a concessão de lavra nas
seguintes hipóteses:
- Nulidade: imprecisão intencional da definição das áreas de
lavra.
- Caducidade: (i) caracterização formal de abandono de jazida
ou mina; (ii) não cumprimento dos prazos de início ou reinício
dos trabalhos de lavra, apesar de advertência e multa; (iii)
prosseguimento de lavra ambiciosa ou de extração de
substância não compreendida no instrumento de outorga,
apesar de advertência e multa; (iv) não atendimento de
repetidas observações da fiscalização, caracterizado pela
terceira reincidência, no intervalo de 1 ano, de infrações com
multas; e (v) lavra praticada em desacordo com o plano
aprovado pela ANM.

Interrupção e/ou cancelamento das operações de
mineração sob pena de sanção.

Concessões

01 Requerimento de
Lavra em Vila Bela da
Santíssima Trindade
(MT) Área total
7.239,18 ha

Indeterminado

Não aplicável

Não aplicável

Concessões

04 Requerimento de
Indeterminado
pesquisa em Vila Bela
da Santíssima Trindade
(MT) Área total
23.762,24 ha

Não aplicável

Não aplicável

Indeterminado
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Concessões

03 Autorizações de
Indeterminado
pesquisa em Nova
Lacerda (MT) Área total
10.432,31 ha

A Companhia poderá perder a autorização de pesquisa nas
Interrupção e/ou cancelamento das operações de
seguintes hipóteses:
mineração
- Nulidade: (i) imprecisão intencional da definição das áreas de
pesquisa; (ii) cessão da autorização de pesquisa sem
observância dos requisitos legais; (iii) não pagamento de taxas
anuais por hectare, após imposição de multa.
- Caducidade: (i) caracterização formal de abandono de jazida
ou mina; (ii) não cumprimento dos prazos de início ou reinício
dos trabalhos de pesquisa, apesar de advertência e multa; (iii)
prática deliberada dos trabalhos de pesquisa em desacordo com
as condições constantes do título de autorização, apesar de
advertência ou multa; (iv) não atendimento de repetidas
observações da fiscalização, caracterizado pela terceira
reincidência, no intervalo de 1 ano, de infrações com multas.

Concessões

02 Concessão de Lavra Indeterminado
em Nova Lacerda (MT)
Área total 18.980,00 ha

A Companhia poderá perder a concessão de lavra nas
seguintes hipóteses:
- Nulidade: imprecisão intencional da definição das áreas de
lavra.
- Caducidade: (i) caracterização formal de abandono de jazida
ou mina; (ii) não cumprimento dos prazos de início ou reinício
dos trabalhos de lavra, apesar de advertência e multa; (iii)
prosseguimento de lavra ambiciosa ou de extração de
substância não compreendida no instrumento de outorga,
apesar de advertência e multa; (iv) não atendimento de
repetidas observações da fiscalização, caracterizado pela
terceira reincidência, no intervalo de 1 ano, de infrações com
multas; e (v) lavra praticada em desacordo com o plano
aprovado pela ANM.

Concessões

02 Autorizações de
Variável
pesquisa em Vila Bela
da Santíssima Trindade
(MT) Área total
19.514,21 ha

A Companhia poderá perder a autorização de pesquisa nas
Interrupção e/ou cancelamento das operações de
seguintes hipóteses:
mineração sob pena de sanção.
- Nulidade: (i) imprecisão intencional da definição das áreas de
pesquisa; (ii) cessão da autorização de pesquisa sem
observância dos requisitos legais; (iii) não pagamento de taxas
anuais por hectare, após imposição de multa.
- Caducidade: (i) caracterização formal de abandono de jazida
ou mina; (ii) não cumprimento dos prazos de início ou reinício
dos trabalhos de pesquisa, apesar de advertência e multa; (iii)
prática deliberada dos trabalhos de pesquisa em desacordo com
as condições constantes do título de autorização, apesar de
advertência ou multa; (iv) não atendimento de repetidas
observações da fiscalização, caracterizado pela terceira
reincidência, no intervalo de 1 ano, de infrações com multas.

Interrupção e/ou cancelamento das operações de
mineração sob pena de sanção.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Concessões

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

01 Requerimento de
Indeterminado
pesquisa em Nova
Lacerda (MT) Área total
20,86 há.

Não aplicável

Não aplicável

Concessões

08 Autorizações de
Pesquisa em Almas
(TO) Área total
44.501,25 ha

Variável

A Companhia poderá perder a autorização de pesquisa nas
Interrupção e/ou cancelamento das operações de
seguintes hipóteses:
mineração.
- Nulidade: (i) imprecisão intencional da definição das áreas de
pesquisa; (ii) cessão da autorização de pesquisa sem
observância dos requisitos legais; (iii) não pagamento de taxas
anuais por hectare, após imposição de multa.
- Caducidade: (i) caracterização formal de abandono de jazida
ou mina; (ii) não cumprimento dos prazos de início ou reinício
dos trabalhos de pesquisa, apesar de advertência e multa; (iii)
prática deliberada dos trabalhos de pesquisa em desacordo com
as condições constantes do título de autorização, apesar de
advertência ou multa; (iv) não atendimento de repetidas
observações da fiscalização, caracterizado pela terceira
reincidência, no intervalo de 1 ano, de infrações com multas.

Concessões

01 Requerimento de
Lavra em Almas (TO)
Área total 1.759,29 ha

Indeterminado

Não aplicável

Não aplicável

Concessões

02 Concessões de
lavra em Almas (TO)
Área total 9.137,00 ha

Indeterminado

Não aplicável

Não aplicável

Concessões

01 Concessão de lavra Indeterminado
em Dianópolis (TO)
Área total 5.175 ha

A Companhia poderá perder a concessão de lavra nas
seguintes hipóteses:
- Nulidade: imprecisão intencional da definição das áreas de
lavra.
- Caducidade: (i) caracterização formal de abandono de jazida
ou mina; (ii) não cumprimento dos prazos de início ou reinício
dos trabalhos de lavra, apesar de advertência e multa; (iii)
prosseguimento de lavra ambiciosa ou de extração de
substância não compreendida no instrumento de outorga,
apesar de advertência e multa; (iv) não atendimento de
repetidas observações da fiscalização, caracterizado pela
terceira reincidência, no intervalo de 1 ano, de infrações com
multas; e (v) lavra praticada em desacordo com o plano
aprovado pela ANM.

Interrupção e/ou cancelamento das operações de
mineração sob pena de sanção.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Concessões

10 Autorizações de
pesquisa em
Dianópolis (TO) Área
total 38.590,35 ha

Variável

A Companhia poderá perder a autorização de pesquisa nas
Interrupção e/ou cancelamento das operações de
seguintes hipóteses:
mineração sob pena de sanção.
- Nulidade: (i) imprecisão intencional da definição das áreas de
pesquisa; (ii) cessão da autorização de pesquisa sem
observância dos requisitos legais; (iii) não pagamento de taxas
anuais por hectare, após imposição de multa.
- Caducidade: (i) caracterização formal de abandono de jazida
ou mina; (ii) não cumprimento dos prazos de início ou reinício
dos trabalhos de pesquisa, apesar de advertência e multa; (iii)
prática deliberada dos trabalhos de pesquisa em desacordo com
as condições constantes do título de autorização, apesar de
advertência ou multa; (iv) não atendimento de repetidas
observações da fiscalização, caracterizado pela terceira
reincidência, no intervalo de 1 ano, de infrações com multas.

Concessões

01 Requerimento de
lavra em Dianópolis
(TO) Área total
2.724,46

Indeterminado

Não aplicável

Concessões

02 Autorizações de
Variável
pesquisa em Guarantã
do Norte (MT) Área
total 13.340,62 ha

A Companhia poderá perder a autorização de pesquisa nas
Interrupção e/ou cancelamento das operações de
seguintes hipóteses:
mineração
- Nulidade: (i) imprecisão intencional da definição das áreas de
pesquisa; (ii) cessão da autorização de pesquisa sem
observância dos requisitos legais; (iii) não pagamento de taxas
anuais por hectare, após imposição de multa.
- Caducidade: (i) caracterização formal de abandono de jazida
ou mina; (ii) não cumprimento dos prazos de início ou reinício
dos trabalhos de pesquisa, apesar de advertência e multa; (iii)
prática deliberada dos trabalhos de pesquisa em desacordo com
as condições constantes do título de autorização, apesar de
advertência ou multa; (iv) não atendimento de repetidas
observações da fiscalização, caracterizado pela terceira
reincidência, no intervalo de 1 ano, de infrações com multas.

Concessões

02 Requerimentos de
Lavra em Guarantã do
Norte (MT) Área total
10.335,50 ha

Indeterminado

Não aplicável

Não aplicável

Concessões

02 Requerimento de
pesquisa em Jauru
(MT) Área total
9.913,63 ha

Indeterminado

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável
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Concessões

01 Requerimento de
Lavra em Peixoto de
Azevedo (MT) Área
total 4.998,31 ha

Indeterminado

Não aplicável

Não aplicável

Concessões

02 Autorizações de
pesquisa em Porto
Alegre do Tocantins
(TO) Área total 991,67
ha

Variável

A Companhia poderá perder a autorização de pesquisa nas
Interrupção e/ou cancelamento das operações de
seguintes hipóteses:
mineração.
- Nulidade: (i) imprecisão intencional da definição das áreas de
pesquisa; (ii) cessão da autorização de pesquisa sem
observância dos requisitos legais; (iii) não pagamento de taxas
anuais por hectare, após imposição de multa.
- Caducidade: (i) caracterização formal de abandono de jazida
ou mina; (ii) não cumprimento dos prazos de início ou reinício
dos trabalhos de pesquisa, apesar de advertência e multa; (iii)
prática deliberada dos trabalhos de pesquisa em desacordo com
as condições constantes do título de autorização, apesar de
advertência ou multa; (iv) não atendimento de repetidas
observações da fiscalização, caracterizado pela terceira
reincidência, no intervalo de 1 ano, de infrações com multas.

Concessões

Guia de Utilização –
Rio Alegre DNPM

27/4/20 solic. renov.
26/2/20

Descumprimento da Legislação Minerária vigente e de maneira Interrupção e/ou cancelamento das operações de
persistente: inobservância dos prazos de início e reinício dos
mineração sob pena de sanção.
trabalhos de lavra, execução de lavra predatória ou extração de
substância não compreendida no decreto de lavra, paralisação
de lavra sem comunicação e autorização do órgão competente,
e não atendimento por repetidas vezes às solicitações das
fiscalizações de rotina.

Concessões

Guia de Utilização –
Nosde e Japonês
DNPM

6/7/2020 solic. renov.
2/6/20

Descumprimento da Legislação Minerária vigente e de maneira Interrupção e/ou cancelamento das operações de
persistente: inobservância dos prazos de início e reinício dos
mineração sob pena de sanção.
trabalhos de lavra, execução de lavra predatória ou extração de
substância não compreendida no decreto de lavra, paralisação
de lavra sem comunicação e autorização do órgão competente,
e não atendimento por repetidas vezes às solicitações das
fiscalizações de rotina.
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01 Requerimento de
Indeterminado
Lavra em Porto Alegre
do Tocantins (TO) Área
total 2.724,46 ha

A Companhia poderá perder a concessão de lavra nas
seguintes hipóteses:
- Nulidade: imprecisão intencional da definição das áreas de
lavra.
- Caducidade: (i) caracterização formal de abandono de jazida
ou mina; (ii) não cumprimento dos prazos de início ou reinício
dos trabalhos de lavra, apesar de advertência e multa; (iii)
prosseguimento de lavra ambiciosa ou de extração de
substância não compreendida no instrumento de outorga,
apesar de advertência e multa; (iv) não atendimento de
repetidas observações da fiscalização, caracterizado pela
terceira reincidência, no intervalo de 1 ano, de infrações com
multas; e (v) lavra praticada em desacordo com o plano
aprovado pela ANM.

Interrupção e/ou cancelamento das operações de
mineração sob pena de sanção.

Licenças

Licença de Instalação
70300/2019-Extração
de Minério de Metais
Preciosos em Nosde
Japonês (SEMA-MT)

14/07/2022

Não atendimento a condicionantes ambientais; não atendimento Suspensão de Licença, Multas, Interdição da
a requisitos legais pertinentes; geração de dano ambiental
Operação, custos para reparação/ recuperação/
principalmente em grandes proporções.
compensação pelos danos gerados e a questão
de responsabilidade civil e criminal.

Licenças

Licença de Operação
27/04/2020
315285/2017 Pesquisa Mineral em
Rio Alegre (SEMA-MT)

Não atendimento a condicionantes ambientais; não atendimento Suspensão de Licença, Multas, Interdição da
a requisitos legais pertinentes; geração de dano ambiental
Operação, custos para reparação/ recuperação/
principalmente em grandes proporções.
compensação pelos danos gerados e a questão
de responsabilidade civil e criminal.

Licenças

Licença de Operação
18/07/2022
319944/2019-Extração
de Minério de Metais
Preciosos em Ernesto
e Lavrinha (SEMA

Não atendimento a condicionantes ambientais; não atendimento Suspensão de Licença, Multas, Interdição da
a requisitos legais pertinentes; geração de dano ambiental
Operação, custos para reparação/ recuperação/
principalmente em grandes proporções.
compensação pelos danos gerados e a questão
de responsabilidade civil e criminal.

Licenças

Licença de Operação
27/6/2022
319696/2019 -extração
de minério de metais
preciosos -Mina Pau-aPique

Não atendimento a condicionantes ambientais; não atendimento Suspensão de Licença, Multas, Interdição da
a requisitos legais pertinentes; geração de dano ambiental
Operação, custos para reparação/ recuperação/
principalmente em grandes proporções.
compensação pelos danos gerados e a questão
de responsabilidade civil e criminal.

Licenças

Licença de Operação
320485/2019 –
pesquisa para ouro
sem guia de Utilização
– Fazenda Evelyn
(SEMA MT

Não atendimento a condicionantes ambientais; não atendimento Suspensão de Licença, Multas, Interdição da
a requisitos legais pertinentes; geração de dano ambiental
Operação, custos para reparação/ recuperação/
principalmente em grandes proporções.
compensação pelos danos gerados e a questão
de responsabilidade civil e criminal.

8/10/2022
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Licenças

Licença Operação
31/3/2022
319191/2019-pesquisa
mineral -Aurífero sem
uso da guia de
utilização –Projeto
Banan

Não atendimento a condicionantes ambientais; não atendimento Suspensão de Licença, Multas, Interdição da
a requisitos legais pertinentes; geração de dano ambiental
Operação, custos para reparação/ recuperação/
principalmente em grandes proporções.
compensação pelos danos gerados e a questão
de responsabilidade civil e criminal.

Licenças

Licença de Instalação 30/1/19 solic. renov.
297/2017 - extração e 14/12/18
beneficiamento de ouro
-Projeto Almas -Mina
do Paiol

Não atendimento a condicionantes ambientais; não atendimento Suspensão de Licença, Multas, Interdição da
a requisitos legais pertinentes; geração de dano ambiental
Operação, custos para reparação/ recuperação/
principalmente em grandes proporções.
compensação pelos danos gerados e a questão
de responsabilidade civil e criminal.

Concessões

Concessão de
31/12/2022
prospecção e extração
em La Union, Honduras
(San Andres) Área total
399,09 ha

- Nulidade de concessões outorgadas sem cumprimento dos
requisitos estabelecidos na lei minerária aplicável;
- Cancelamento em caso de (i) ausência de pagamento de
tarifas regulatórias ("canon territorial"), penalidades, tributos
nacionais e municipais por dois anos consecutivos; (ii) falta de
apresentação da declaração anual consolidada por dois anos
consecutivos; (iii) ter sofrido sanções de mesma natureza por
três vezes em um período de dois anos; e (iv) cancelamento da
licença ambiental por autoridade competente, em razão da
prática de um ilícito ambiental, reconhecida em sentença
transitada em julgado.

Licenças

LO - Licen. de Oper.
Até a obten. de lic. de
No. SLAS-0000295func.
2018 p/Extração de
Minério de Metais em
Tajo Falla A. Honduras

Cancelamento em caso de infrações ambientais,
Suspensão da licença, perda de benefícios fiscais
descumprimento de medidas de mitigação ambiental ou por não e econômicos, indenização por danos ambientais
solicitar a renovação antes do vencimento.
e perda do direito de operar.

Licenças

LO-Licença de Oper.
No. SLAS-00002612019 p/Extração de
Minério de Metais em
Botadero Sur.
Honduras

Até a obten. de lic. de
func.

Cancelamento em caso de infrações ambientais,
Suspensão da licença, perda de benefícios fiscais
descumprimento de medidas de mitigação ambiental ou por não e econômicos, indenização por danos ambientais
solicitar a renovação antes do vencimento.
e perda do direito de operar.

Licenças

Licencia Ambiental No. 6/7/2020 solic. renov.
064-2015 Botadero
29/5/20
Twin Hill Norte
Honduras

Cancelamento em caso de infrações ambientais,
Suspensão da licença, perda de benefícios fiscais
descumprimento de medidas de mitigação ambiental ou por não e econômicos, indenização por danos ambientais
solicitar a renovação antes do vencimento.
e perda do direito de operar.

Licenças

Licencia Ambiental No. 8/1/2023
001-2018 Expansion
Tajo East Ledge
Honduras

Cancelamento em caso de infrações ambientais,
Suspensão da licença, perda de benefícios fiscais
descumprimento de medidas de mitigação ambiental ou por não e econômicos, indenização por danos ambientais
solicitar a renovação antes do vencimento.
e perda do direito de operar.

Perda do direito de prospectar e lavrar na área de
concessão.
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Licenças

Licencia Ambiental No. 20/1/2021
101-2016 Patio de
Lixiviacion Fase VI
Honduras

Cancelamento em caso de infrações ambientais,
Suspensão da licença, perda de benefícios fiscais
descumprimento de medidas de mitigação ambiental ou por não e econômicos, indenização por danos ambientais
solicitar a renovação antes do vencimento.
e perda do direito de operar.

Concessões

Licença de exploração
em Manizales
(Colômbia). Área total
164,92 ha

a) dissolução, exceto fusão/incorporação; b) incapacidade
Perda do direito de prospectar e lavrar na área de
financeira de cumprir obrigações (incluindo liquidação
concessão.
obrigatória); c) não execução das obras nos termos
estabelecidos/ ou suspensão não autorizada (mais de 6meses
consecutivos); d) não pagamento de contraprestação
econômica; e) falta de aviso prévio à autoridade na cessão; f)
não pagamento de multas/ não substituição da garantia; g)
violação grave e repetida de regulamentos técnicos/ revogação
de autorizações ambientais ; h) Violação de regras sobre áreas
para mineração; i) Violação grave e repetida de qualquer outra
obrigação decorrente da concessão; j) local diferente de
extração declarado como origem dos minerais, de modo que
considerações econômicas sejam destinadas a outro município;
k) Contratação menores de 18 anos de idade para trabalhar em
mineração.
Obs: Concessão detida pela Rio Novo Colômbia, atualmente
sob intervenção da agência de mineração colombiana até o
cumprimento total das exigências ambientais.

Concessões

1 licença de
08/08/2031
exploração/contrato de
concessão em
Villamaria-Caldes
(Colômbia). Área total
164,92 ha.

Não atendimento das condicionantes de suspensão.

Perda do direito de instalação.

Concessões

6 licenças de
exploração em
Concepcion del Oro
(Zacatecas, Mexico)
Área total 9.232,30 ha

50 anos

(i) não pagamento dos direitos previstos em lei;
(ii) descumprimento da obrigação de fornecer relatório anual
com informações de obras e estatísticas de produção;
(iii) não explorar ou não investir nas concessões; e
(iv) problemas com o meio ambiente e danos à natureza

Reparo de danos causados ao meio ambiente.
Cessão da concessão para outro concessionário.
Pagamento de uma indenização fixada pelo
Governo. Embargo da propriedade pelo governo
mexicano.

Concessões

12 licenças de extração 50 anos
em Concepcion del Oro
(Zacatecas, Mexico)
Área total 1.069,43 ha

(i) não pagamento dos direitos previstos em lei;
(ii) descumprimento da obrigação de fornecer relatório anual
com informações de obras e estatísticas de produção;
(iii) não explorar ou não investir nas concessões; e
(iv) problemas com o meio ambiente e danos à natureza

Reparo de danos causados ao meio ambiente.
Cessão da concessão para outro concessionário.
Pagamento de uma indenização fixada pelo
Governo. Embargo da propriedade pelo governo
mexicano.

Concessões

2 licenças de
50 anos
exploração em Mazapil
(Zacatecas, Mexico)
Área total 144,86 ha

(i) não pagamento dos direitos previstos em lei;
(ii) descumprimento da obrigação de fornecer relatório anual
com informações de obras e estatísticas de produção;
(iii) não explorar ou não investir nas concessões; e
(iv) problemas com o meio ambiente e danos à natureza

Reparo de danos causados ao meio ambiente.
Cessão da concessão para outro concessionário.
Pagamento de uma indenização fixada pelo
Governo. Embargo da propriedade pelo governo
mexicano.

Indeterminado

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos
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Concessões

7 licenças de extração
em Mazapil
(Zacatecas, Mexico)
Área total 143,29 ha

50 anos

(i) não pagamento dos direitos previstos em lei;
(ii) descumprimento da obrigação de fornecer relatório anual
com informações de obras e estatísticas de produção;
(iii) não explorar ou não investir nas concessões; e
(iv) problemas com o meio ambiente e danos à natureza

Reparo de danos causados ao meio ambiente.
Cessão da concessão para outro concessionário.
Pagamento de uma indenização fixada pelo
Governo. Embargo da propriedade pelo governo
mexicano.

Licenças

Licencia Ambiental
Única de Aranzazu
LAU-32/0016-2012
(Mexico)

Indeterminado

Descumprimento da obrigação de enviar relatórios anuais das
Multas e em caso extremo cassação da licença de
operações, como relatório de controle de materiais tóxicos, de
operar e interrompimento das atividades.
uso da água, emissões no meio-ambiente superiores aos limites
legais, etc.

Licenças

Licença de Operação
313696/2019 Extração de minério
precioso em Pau a
Pique (SEMA – MT)

27/06/2022

Não atendimento a condicionantes ambientais; não atendimento Suspensão de Licença, Multas, Interdição da
a requisitos legais pertinentes; geração de dano ambiental
Operação, custos para reparação/ recuperação/
principalmente em grandes proporções.
compensação pelos danos gerados e a questão
de responsabilidade civil e criminal.

Licenças

Licença de qualidade
do ar - #67979
(Estados Unidos)

08/01/2022

(i) emissões excessivas repetidas;
(ii) falha no monitoramento;
(iii) não apresentação de renovação; e
(iv) não envio de relatórios necessários.

Licenças

Licença de Oper.
22/06/2023
322093/2020-Extr. e
Benef. de Minério de
Ouro-São Francisco,
Miner. Apoena–SEMAMT

Não atendimento a condicionantes ambientais; não atendimento Suspensão de Licença, Multas, Interdição da
a requisitos legais pertinentes; geração de dano ambiental
Operação, custos para reparação/ recuperação/
principalmente em grandes proporções.
compensação pelos danos gerados e a questão
de responsabilidade civil e criminal.

Licenças

Licença de proteção
aquífera - #102805
(Estados Unidos)

(i) Poluentes elevados em águas subterrâneas,
(ii) falha na barragem de rejeitos,
(iii) falha no monitoramento,
(iv) falha no relatório e excedendo os níveis de processamento
permitidos.

Interrupção das atividades.

Licenças

Administração de
Renovado anualmente
Segurança e Saúde de
Minas - #02-02620
(Estados Unidos)

(i) fatalidade;
(ii) não cumprimento contínuo dos aspectos de
Saúde/Segurança;
(iii) negligência grosseira de segurança/saúde; e
(iv) não pagamento dos direitos previstos em lei.

Interrupção das atividades.

Licenças

Licença de águas
Indeterminado
pluviais - #AZCN68776
(Estados Unidos)

Repetida descarga excessiva.

Interrupção das atividades.

Concessões

2 Leases Minerários
para explorar direitos
minerários
patenteados/ não
patenteados (EUA)

Não pagamento dos royalties.

Interrupção das atividades.

Indeterminado

22/8/2032

Interrupção das atividades.
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Concessões

6 opções (Estados
Unidos)

2 a 4 anos

Não pagamento das taxas previstas.

Interrupção das atividades.

Concessões

25 direitos minerários
patenteados (Estados
Unidos)

Indeterminado

Não pagamento de impostos sobre propriedade.

Interrupção das atividades.

Concessões

163 direitos minerários Renovado anualmente. Não pagamento de taxa de manutenção anual.
Interrupção das atividades.
não patenteados
Fiscalização pelo Departamento de Gestão do Solo dos Estados
(Estados Unidos)
Unidos (Bureau of Land Management) e verificação de
irregularidades.

Licenças

Registro geração,
coleta, uso e/ou
transporte resíduos
especiais REME-066
(Mexico)

Licenças

6/9/2020

Não apresentar informes. Não renovar.

Sanções administrativas, sanções econômicas,
emplazamiento.

Autorização de Impacto 7/10/2020
Ambiental EIA No.
DFZ152-203/10/1398
(Mexico)

Descumprimento de condicionantes, acidentes ambientais não
remediados, extração mineral em área não autorizada, não
apresentar informes periódicos, não solicitar renovação.

Interrupção das atividades.

Licenças

Autorização de Impacto 12/4/2030
Ambiental EIA No.
DFZ152-203/10/0585
(Mexico)

Descumprimento de condicionantes, acidentes ambientais não
remediados, extração mineral em área não autorizada, não
apresentar informes periódicos, não solicitar renovação.

Interrupção das atividades.

Licenças

Autorização de Impacto 14/8/2034
Ambiental EIA No.
DFZ152-203/14/0492
(Mexico)

Descumprimento de condicionantes, não ter vigente estudo
técnico, acidentes ambientais não remediados, não apresentar
informes periódicos, não solicitar ampliação de prazo.

Não poder depositar mais resíduos. Possíveis
multas.

Licenças

Autorização para uso
24/9/2020
de terra florestal FLUC
No. DFZ152201/10/1305 (Mexico)

Descumprimento do autorizado, não apresentar informes
periódicos, não solicitar ampliação de prazo.

Possível multa.

Licenças

Autorização para uso
3/11/2020
de terra florestal FLUC
No. DFZ152201/18/1363 (Mexico)

Descumprimento de condicionantes, dano intencional à fauna
ou flora, não apresentar informes periódicos, não solicitar
ampliação de prazos.

Interrupção das atividades. Possíveis multas.

Concessões

Concessão para a
3/11/2020
exploração de águas
nacionais No.
07ZAC120113/37FMDL
17 (Mexico)

Extrair mais volume do que o autorizado, não apresentar autodeclarações, não realizar registro de extração, não realizar
pagamentos, determinação de autoridade.

Interrupção das atividades. Possíveis multas.
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Licenças

Registro Plano de
Permanente
Gestão de Resíduos
Perigosos No. 05-PMM
-I-0142-2015 (Mexico)

Acidentes ambientais, não apresentar informes para a COA, ser Interrupção das atividades. Possíveis multas.
reincidente em descumprimentos.

Licenças

Registro Plano de
Permanente
Gestão de Resíduos de
Minas No. 32/GC0022/08/14 (Mexico)

Cumprimento de condicionante ambiental.

Possíveis multas.

Licenças

Permissão geral No.
4304-ZAC (Mexico)

31/12/2020

Uso indevido da permissão, armazenamento inadequado, uso
inadequado, não apresentar informes, uso inadequado de
materiais explosivos e com pólvora.

Interrupção das atividades.

Concessões

18 Requerimentos de
Pesquisa em Pontes e
Lacerda (MT). Área
total 46.257,74 ha

Indeterminado

Não aplicável

Não aplicável

Concessões

46 Autorizações de
Variável
Pesquisa em Pontes de
Lacerda (MT). Área
total 125.099,12 ha

A Companhia poderá perder a autorização de pesquisa nas
Interrupção e/ou cancelamento das operações de
seguintes hipóteses:
mineração.
- Nulidade: (i) imprecisão intencional da definição das áreas de
pesquisa; (ii) cessão da autorização de pesquisa sem
observância dos requisitos legais; (iii) não pagamento de taxas
anuais por hectare, após imposição de multa.
- Caducidade: (i) caracterização formal de abandono de jazida
ou mina; (ii) não cumprimento dos prazos de início ou reinício
dos trabalhos de pesquisa, apesar de advertência e multa; (iii)
prática deliberada dos trabalhos de pesquisa em desacordo com
as condições constantes do título de autorização, apesar de
advertência ou multa; (iv) não atendimento de repetidas
observações da fiscalização, caracterizado pela terceira
reincidência, no intervalo de 1 ano, de infrações com multas.

Concessões

02 Direitos de
Requerer a Lavra em
Pontes de Lacerda
(MT). Área total 72,77
há

Indeterminado

A Companhia poderá perder seu direito de requerer a lavra caso Interrupção e/ou cancelamento das operações de
o requerimento não seja realizado no prazo de 1 ano da data de mineração
aprovação do relatório de pesquisa.

Concessões

01 Requerimento de
Lavra em Pontes de
Lacerda (MT). Área
total 493,19 há

Indeterminado

Não aplicável

Não aplicável
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Concessões

04 Concessões de
Lavra em Pontes de
Lacerda (MT). Área
total 544,71 há

Indeterminado

A Companhia poderá perder a concessão de lavra nas
seguintes hipóteses:
- Nulidade: imprecisão intencional da definição das áreas de
lavra.
- Caducidade: (i) caracterização formal de abandono de jazida
ou mina; (ii) não cumprimento dos prazos de início ou reinício
dos trabalhos de lavra, apesar de advertência e multa; (iii)
prosseguimento de lavra ambiciosa ou de extração de
substância não compreendida no instrumento de outorga,
apesar de advertência e multa; (iv) não atendimento de
repetidas observações da fiscalização, caracterizado pela
terceira reincidência, no intervalo de 1 ano, de infrações com
multas; e (v) lavra praticada em desacordo com o plano
aprovado pela ANM.

Interrupção e/ou cancelamento das operações de
mineração sob pena de sanção.

Concessões

14 Autorizações de
pesquisa em Porto
Esperidião (MT). Área
total 30.014,67

Variável

A Companhia poderá perder a autorização de pesquisa nas
Interrupção e/ou cancelamento das operações de
seguintes hipóteses:
mineração
- Nulidade: (i) imprecisão intencional da definição das áreas de
pesquisa; (ii) cessão da autorização de pesquisa sem
observância dos requisitos legais; (iii) não pagamento de taxas
anuais por hectare, após imposição de multa.
- Caducidade: (i) caracterização formal de abandono de jazida
ou mina; (ii) não cumprimento dos prazos de início ou reinício
dos trabalhos de pesquisa, apesar de advertência e multa; (iii)
prática deliberada dos trabalhos de pesquisa em desacordo com
as condições constantes do título de autorização, apesar de
advertência ou multa; (iv) não atendimento de repetidas
observações da fiscalização, caracterizado pela terceira
reincidência, no intervalo de 1 ano, de infrações com multas.

Licenças

Registro Gerador de
Resíduos Perigosos
No. 32/EV-0012/07/09
(Mexico)

Permanente

Acidentes ambientais. Não apresentar informes anuais.

Licenças

Licença de Instalação
70300/2019 -Extração
de Minério de Metais
Preciosos em Nosde
Japonês (SEMA-MT)

14/07/2022

Não atendimento a condicionantes ambientais; não atendimento Suspensão de Licença, Multas, Interdição da
a requisitos legais pertinentes; geração de dano ambiental
Operação, custos para reparação/ recuperação/
principalmente em grandes proporções.
compensação pelos danos gerados e a questão
de responsabilidade civil e criminal.

Suspensão de atividades, sanções econômicas.
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Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Mineração Apoena S.A. 10.302.599/0001-71

-

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)
Controlada

Brasil

30/06/2020

0,000000

0,000000

0,00

Valor mercado

31/12/2019

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2017

0,000000

0,000000

0,00

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

MT

Pontes e Lacerda

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Aproveitamento de jazidas minerais no
território nacional, e em especial no
Estado do Mato Grosso, compreendendo
a lavra, beneficiamento, fundição, refino,
transporte e comercialização de cobre,
ouro e seus subprodutos.

49,000000

Dedicação às indústrias de mineração e
metalúrgica, podendo para tanto realizar
todos os atos necessários, tais como
adquirir, onerar ou alienar concessões de
mineração ou direitos de exploração de
quaisquer minérios, participar em
licitações; explorar minérios; construir,
adquirir, instalar e operar plantas; importar
e exportar minérios; adquirir ou arrendar
maquinário e equipamentos necessários,
investir em outras empresas; prestar
serviços de assessoria e administração;
entre outros.

100,000000

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Exploração de atividades de mineração nas jazidas de ouro localizadas no Estado do Mato Grosso, próximas ao município de Ponte Lacerda.
Minerales de
00.000.000/0000-00
Occidente, S.A. de C.V.

-

Controlada

México

30/06/2020

0,000000

0,000000

0,00

Valor mercado

31/12/2019

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2017

0,000000

0,000000

0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Exploração de atividades de mineração nas jazidas de ouro e cobre localizadas no Estado de Zacatecas, México.
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Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Minerales de
00.000.000/0000-00
Occidente, S.A. de C.V.

-

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)
Controlada

Estados Unidos

30/06/2020

0,000000

0,000000

0,00

Valor mercado

31/12/2019

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2017

0,000000

0,000000

0,00

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Descrição das atividades
desenvolvidas

Dedicação às indústrias de mineração e
metalúrgica, podendo para tanto realizar
todos os atos necessários, tais como
adquirir, onerar ou alienar concessões de
mineração ou direitos de exploração de
quaisquer minérios, participar em
licitações; explorar minérios; construir,
adquirir, instalar e operar plantas; importar
e exportar minérios; adquirir ou arrendar
maquinário e equipamentos necessários.

Participação do emisor
(%)

94,000000

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Exploração de atividades de mineração nas jazidas de ouro localizadas no Estado de Arizona.
Minerales de
00.000.000/0000-00
Occidente, S.A. de C.V.

-

Controlada

Honduras

30/06/2020

0,000000

0,000000

0,00

Valor mercado

31/12/2019

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2017

0,000000

0,000000

0,00

Prospecção e exploração de minas e
pedreiras, beneficiamento de minérios e
sua comercialização, realização de
atividade mineradora e metalúrgica em
todo território nacional, plataforma
marítima continental, zona econômica
exclusiva e zona contígua; realização de
investimentos em sociedades; entre
outros.

100,000000

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Exploração de atividades de mineração nas jazidas de ouro localizadas na cidade de La Union, Honduras.
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Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Rio Novo (Matupa)
Mineração Ltda.

17.708.824/0001-13

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

30/06/2020

0,000000

0,000000

0,00

Valor mercado

31/12/2019

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2017

0,000000

0,000000

0,00

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

MT

Guarantã do Norte

Descrição das atividades
desenvolvidas

Implantação de empreendimentos de
mineração e o aproveitamento e
administração de minas e jazidas em
geral; obtenção de alvarás de pesquisa e
concessões de lavra; importação e
exportação de bens, equipamentos,
maquinário e outros produtos
manufaturados relacionados às atividades
de mineração; compra, venda,
arrendamento de terras, equipamentos,
maquinário e outros produtos
manufaturados; prospectar novos
negócios no mercado brasileiro, na área
de mineração; participar de outras
sociedades; entre outros.

Participação do emisor
(%)

100,000000

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Exploração de projeto que consiste em vários depósitos de ouro dos quais se destacam os conhecidos como (i) X1, (ii) Guarantã e (iii) Serrinha. Adicionalmente, há mais seis depósitos com perspectivas de potencial econômico na propriedade. Pode
haver prata como subproduto
Rio Novo Mineração
Ltda. (Almas)

08.213.823/0001-07

-

Controlada

Brasil

30/06/2020

0,000000

0,000000

0,00

Valor mercado

31/12/2019

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2017

0,000000

0,000000

0,00

RJ

Rio de Janeiro

Exploração, prospecção, industrialização
e comercialização de minérios de
qualquer natureza; importação e
exportação de bens e produtos ligados à
atividade principal; exploração e
aproveitamento de jazidas minerais em
todo território nacional; e participação em
outras sociedades.

100,000000

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Exploração de projeto que consiste em três principais depósitos de ouro: (i) Paiol, (ii) Cata Funda e (iii) Vira Saia.
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9.2 - Outras informações relevantes
Outras informações acerca do item 9.1.(c) acima
A Companhia é sediada nas Ilhas Virgens Britânicas e, de acordo com a legislação e regulamentações
aplicáveis, a Companhia não é requerida a elaborar demonstrações financeiras individuais de suas
controladas, de modo que não é possível preencher os campos que solicitam o Valor Contábil e
dividendos recebidos do item 9.1.(c), acima, com relação às controladas da Companhia.
Apesar da Companhia deter somente 49% do capital social total e votante da Mineração Apoena S.A.,
a Mineração Apoena S.A. foi considerada como "controlada para fins contábeis", e totalmente
consolidada nas demonstrações financeiras da Companhia, uma vez que a Companhia entende ser
beneficiária integral da investida, dado que recebe retornos variáveis de seu envolvimento com a
investida e tem a capacidade de interferir nesses retornos pelo poder de coordenar as atividades da
investida. Consequentemente, Apoena é totalmente consolidada nas demonstrações financeiras.
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10.1 – Comentários dos Diretores
As informações financeiras contidas nos itens 10.1 a 10.9 deste Formulário de Referência, exceto quando
expressamente ressalvado, são derivadas das demonstrações financeiras consolidadas da Companhia relativas
ao período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020 e aos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2019, 2018 e 2017, elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
com as normas internacionais de relatório financeiro (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards
Board (“IASB”).
A moeda funcional e a moeda de apresentação original da Companhia são o dólar americano. A Companhia
acredita que o dólar americano melhor reflete o ambiente econômico no qual a Companhia está inserida e a
forma como esta é, de fato, administrada. No entanto, a Companhia também apresenta demonstrações
financeiras em Reais, para atender a regulamentação da CVM. Os valores em Reais apresentados a seguir foram
convertidos de dólares americanos para Reais de acordo com critério estabelecido e indicado na Nota
Explicativa 3 – Sumário das Principais Políticas Contábeis, constante nas demonstrações financeiras em Reais
da Companhia, a não ser que expressamente disposto de forma diferente em seção pertinente.
A aplicação desta metodologia, utilizada para converter as demonstrações financeiras de US$ para R$, resumese a seguir:
•
•
•
•
•
a.

As contas de ativo e passivo foram convertidas pela taxa cambial disponíveis no fim de cada exercício;
A Demonstração de Resultado foi convertida à taxa de câmbio média trimestral;
O patrimônio líquido inicial foi convertido à taxa de câmbio de 1º de janeiro de 2017, de acordo com
o disposto no IFRS 1, que todas as diferenças de conversão acumulada sejam ajustadas a zero, e todos
os movimentos posteriores converteram-se à taxa de câmbio trimestral;
Todas as diferenças decorrentes da conversão anterior se registram dentro da conta de diferença de
conversão acumulada no patrimônio; e
Para efeitos de divulgação, as notas relativas ao fluxo de caixa converteram-se às taxas de câmbio
médias trimestrais.
Condições financeiras e patrimoniais gerais

A Companhia entende que as atuais condições financeiras e patrimoniais demonstram solidez e que, junto com
seus atuais níveis de geração de caixa operacional, são suficientes para atender todas suas obrigações de curto
e longo prazo. Entende, ainda, que os indicadores abaixo e sua evolução embasam tais afirmações:
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

Variações horizontais

(em R$ milhões)

(em %)
2019 x 2018

2019
156,7

2018
40,7

2017
39,0

Aplicações Financeiras

-

39,3

Patrimônio Líquido

788,5

Dívida Líquida(1)
Índice de Alavancagem(2)

Caixa e equivalentes em
caixa

285%

2018 x 2017
4%

-

(100%)

N/A

675,8

279,8

17%

142%

15,5

38,5

47,1

(60%)

(18%)

0,07

0,52

0,76

(87%)

(32%)

(1)

Corresponde à nossa Dívida Líquida na forma indicada no item 3.2. deste Formulário de Referência.
Índice de Alavancagem corresponde a nossa Dívida Líquida dividida pelo EBITDA Ajustado. A Companhia
calcula o Índice de Alavancagem com base no EBITDA Ajustado anual da Companhia (ao final de 12 (doze)
meses), de forma que o indicador não se aplica para períodos intermediários (três, seis ou nove meses
acumulados).

(2)
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Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

Variações horizontais

(em US$ milhões)

(em %)
2019 x 2018

2019
38,9

2018
10,5

2017
11,8

270%

2018 x 2017
(11%)

-

10,1

-

(100%)

N/A

195,6

174,4

84,6

12%

106%

Dívida Líquida(1)

3,9

9,9

14,2

(61%)

(30%)

Índice de
Alavancagem(2)

0,07

0,45

0,73

(84%)

(39%)

Caixa e equivalentes
em caixa
Aplicações
Financeiras
Patrimônio Líquido

(1)

Corresponde à nossa Dívida Líquida na forma indicada no item 3.2. deste Formulário de Referência.
Índice de Alavancagem corresponde a nossa Dívida Líquida dividida pelo EBITDA Ajustado. A Companhia
calcula o Índice de Alavancagem com base no EBITDA Ajustado anual da Companhia (ao final de 12 (doze)
meses), de forma que o indicador não se aplica para períodos intermediários (três, seis ou nove meses
acumulados).

(2)

Caixa e equivalentes
em caixa
Patrimônio Líquido
Dívida Líquida(1)
Índice
de
Alavancagem(2)

Em 30 de junho de
2020
(em R$ milhões)
144,5
992,4
245,0
N/A

Em 31 de dezembro de
2019
(em %)
156,7
788,5
15,5
0,07

30 de junho de 2020 x
31 de dezembro de
2019
(8%)
26%
1.481%
N/A

(1)

Corresponde à nossa Dívida Líquida na forma indicada no item 3.2. deste Formulário de Referência.
Índice de Alavancagem corresponde a nossa Dívida Líquida dividida pelo EBITDA Ajustado. A Companhia
calcula o Índice de Alavancagem com base no EBITDA Ajustado anual da Companhia (ao final de 12 (doze)
meses), de forma que o indicador não se aplica para períodos intermediários (três, seis ou nove meses
acumulados).

(2)

Caixa e equivalentes
em caixa
Patrimônio Líquido
Dívida Líquida(1)
Índice
de
Alavancagem(2)

Em 30 de junho de
2020
(em US$ milhões)
26,4
181,2
44,7
N/A

Em 31 de dezembro de
2019
(em %)
38,9
195,6
3,9
0,07

30 de junho de 2020 x
31 de dezembro de
2019
(32%)
(7%)
1.046%
N/A

(1)

Corresponde à nossa Dívida Líquida na forma indicada no item 3.2. deste Formulário de Referência.
Índice de Alavancagem corresponde a nossa Dívida Líquida dividida pelo EBITDA Ajustado. A Companhia
calcula o Índice de Alavancagem com base no EBITDA Ajustado anual da Companhia (ao final de 12 (doze)
meses), de forma que o indicador não se aplica para períodos intermediários (três, seis ou nove meses
acumulados).

(2)

Seguem abaixo comentários da Administração da Companhia sobre a evolução de cada indicador apresentado
nas tabelas acima.
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Em 30 de junho de 2020, a posição de caixa e equivalentes em caixa, somados às aplicações financeiras da
Companhia, alcançou um valor de R$ 144,5 milhões (US$26,4 milhões), uma redução em relação ao valor de
R$156,7 milhões (US$38,9 milhões) registrado em 31 de dezembro de 2019. Já o patrimônio líquido em 30 de
junho de 2020 alcançou R$ 992,4 milhões (US$ 181,2 milhões), um aumento de R$ 203,9 milhões (redução de
US$ 14,4 milhões) em relação ao valor de R$ 788,5 milhões (US$ 195,6 milhões) observado em 31 de dezembro
de 2019. O aumento durante o período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020 deve-se principalmente
à variação cambial do período, sendo a redução em dólares americanos devida ao prejuízo incorrido no período.
Por fim, a dívida líquida em 30 de junho de 2020 foi de R$ 245,0 milhões (US$ 44,7 milhões), comparado a
uma dívida líquida em 31 de dezembro de 2019 de R$ 15,5 milhões (US$ 3,9 milhões), representando aumento
de 1.481% em Reais (1.046% em dólares americanos) no mesmo período. Esse aumento se deve a (i) aquisição
do Projeto Gold Road, com dívida não garantida consolidada ao valor descontado de R$ 130,8 milhões (US$
25,2 milhões); (ii) pagamento de dividendos extraordinários de R$ 13,6 milhões (US$ 3,0 milhões);
(iii) impacto cambial principalmente devido à forte desvalorização do Real brasileiro, impactando caixa e
equivalentes de caixa denominados em Reais e registrados em dólares dos Estados Unidos; (iv) aquisição de
imobilizado, alguns dos quais não recorrentes, como desenvolvimento do Complexo EPP e desenvolvimento de
Gold Road e a construção de nova área de lixiviação em Honduras. Adicionalmente, a construção de nova área
de lixiviação em Honduras e a interrupção das operações decorrente da pandemia COVID-19 prejudicou parte
da produção das minas de Aranzazu e, principalmente, de San Andrés no primeiro semestre de 2020 e
contribuiu, portanto, para a diminuição do caixa e, consequentemente, para o aumento da dívida líquida no
período. Em 31 de dezembro de 2019 o índice de alavancagem era de 0,07 vezes (0,07 vezes em dólares
americanos).
Em 31 de dezembro de 2019, a posição de caixa e equivalentes em caixa, somados às aplicações financeiras da
Companhia, alcançou um valor de R$ 156,7 milhões (US$ 38,9 milhões), um aumento em relação ao valor
combinado de R$ 80 milhões (US$ 10,5 milhões) registrado no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2018. Já o patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019 alcançou R$ 788,5 milhões (US$ 195,6 milhões),
um aumento de R$ 112,7 milhões (US$ 21,2 milhões) em relação ao valor de R$ 675,8 milhões (US$ 174,4
milhões) observado em 31 de dezembro de 2018. O aumento durante o exercício de 2019 deve-se
principalmente aos lucros auferidos no exercício. Por fim, a dívida liquida em 31 de dezembro de 2019 foi de
R$ 15,5 milhões (US$ 3,9 milhões), comparado a uma dívida liquida do período de 31 de dezembro de 2018 de
R$ 38,5 milhões (US$ 9,9 milhões), representando uma redução de 60% em Reais (61% em dólares americanos)
no mesmo período. Essa queda se deve à maior geração de caixa no período e aos esforços contínuos da
Companhia para redução da alavancagem. O índice de alavancagem em 31 de dezembro de 2019 foi de 0,07
(0,07 em dólares americanos). Em 31 de dezembro de 2018 o índice de alavancagem era de 0,52 (0,45 em
dólares americanos).
Já em 31 de dezembro de 2018, a posição de caixa e equivalentes em caixa, somados às aplicações financeiras
da Companhia, alcançou um valor de R$ 80 milhões (US$ 20,7 milhões), um aumento de R$ 41 milhões
(aumento de US$8,9 milhões) em relação ao valor combinado de R$ 39 milhões (US$ 11,8 milhões) registrado
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. O patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2018
era de R$ 675,8 milhões (US$ 174,5 milhões), em comparação com R$ 279,8 milhões (US$ 84,6 milhões) em
31 de dezembro de 2017. Esta variação ocorreu em decorrência (i) das ações e opções emitidas na incorporação
da Rio Novo Gold, no valor de R$ 68,2 milhões (US$ 20,9 milhões) e (ii) dos resultados do período, no valor
de R$ 193,0 milhões (US$ 52,0 milhões). Por fim, a dívida liquida em 31 de dezembro de 2018 era de R$ 38,5
milhões (US$ 9,9 milhões), comparado a uma dívida liquida do período de 31 de dezembro de 2017 de R$ 47,1
milhões (US$ 14,2 milhões), representando uma redução de 18% em Reais (30% em dólares americanos) no
mesmo período. O índice de alavancagem em 31 de dezembro de 2018 foi de 0,52x (0,45 em dólares
americanos). Em 31 de dezembro de 2017 o índice de alavancagem era de 0,76x (0,73 em dólares americanos).
Análise dos impactos da COVID-19
Conforme descrito no fator de risco constante do item 4.1 deste Formulário de Referência, intitulado "Crises de
saúde pública, incluindo relacionadas ao COVID-19, podem afetar material e adversamente os negócios,
operações e condições financeiras da Companhia.", bem como descrito no item 10.9 deste Formulário de
Referência, os negócios, operações e condições financeiras da Companhia podem ser material e adversamente
afetados pela disseminação de epidemias, pandemias ou outras crises de saúde pública, incluindo o novo
coronavírus (COVID-19).
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Eventuais eventos adversos podem ter ocorrido após a emissão de nossas demonstrações financeiras individuais
e consolidadas relativas ao período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020. Até a data deste
Formulário de Referência, a Administração não concluiu a avaliação dos impactos financeiros e patrimoniais
do COVID-19.
Enquanto nossa Administração não concluir referida avaliação, continuaremos a tomar medidas preventivas,
incluindo, mas não se limitando, as descritas no item 10.9 – Outros fatores com influência relevante – “Análise
dos impactos da COVID-19 nas Atividades da Companhia” deste Formulário de Referência.
b.

Estrutura de capital

As tabelas abaixo ilustram a evolução da estrutura de capital:
Período de seis
meses
encerrado
em 30 de junho de
(em R$ milhões)

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

2020

2018
46,5

2017
59,7

Empréstimos e financiamentos –
Curto prazo
Empréstimos e financiamentos –
longo prazo
(-) Caixa e equivalente de caixa

182,9

2019
89,1

207,6

84,0

72,0

26,3

144,5

156,7

40,7

39,0

(-) Caixa restrito

1,0

0,9

0

0

(-) Aplicações Financeiras

0

0

39,3

0

Dívida Líquida (1)

245,0

15,5

38,5

47,1

Patrimônio Líquido

992,4

788,5

675,8

279,8

(1) Corresponde à nossa Dívida Líquida na forma indicada no item 3.2. deste Formulário de Referência.
Período de seis
meses
encerrado
em 30 de junho de
(em US$ milhões)

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

2020

2018
12,0

2017
18,1

Empréstimos e financiamentos –
circulante
Empréstimos e financiamentos –
não-circulante
(-) Caixa e equivalente de caixa

33,4

2019
22,1

37,9

20,9

18,5

7,9

26,4

38,9

10,5

11,8

(-) Caixa restrito

0,2

0,2

0

0

(-) Aplicações Financeiras

0

0

10,1

0

Dívida Líquida (1)

44,7

3,9

9,9

14,2

Patrimônio Líquido

181,2

195,6

174,4

84,6

(1) Corresponde à nossa Dívida Líquida na forma indicada no item 3.2. deste Formulário de Referência.
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(em R$ milhões, exceto
%)

Período de seis meses
encerrado em 30 de junho
de 2020

Exercício social encerrado em 31 de
dezembro de
2019

2018

2017

Capital de terceiros
(passivo circulante +
não circulante)

1.037,9

624,3

491,6

336,4

Capital próprio
(patrimônio líquido)

992,4

788,5

675,8

279,8

Capital total (terceiros
+ próprio)

2.030,3

1.412,8

1.167,4

616,2

Parcela de capital de
terceiros

51,1%

44,2%

42,1%

54,6%

Parcela de capital
próprio

48,9%

55,8%

57,9%

45,4%

(em US$ milhões,
exceto %)

Período de seis meses
encerrado em 30 de junho
de 2020

Exercício social encerrado em 31 de
dezembro de
2019

2018

2017

Capital de terceiros
(passivo circulante +
não circulante)

189,5

154,9

126,9

101,7

Capital próprio
(patrimônio líquido)

181,2

195,6

174,4

84,6

Capital total (terceiros
+ próprio)

370,8

350,5

301,3

186,3

Parcela de capital de
terceiros

51,1%

44,2%

42,1%

54,6%

Parcela de capital
próprio

48,9%

55,8%

57,9%

45,4%

A parcela de capital próprio utilizado na estrutura de capital da Companhia aumentou de 45,4%, no exercício
social findo em 31 de dezembro de 2017, para 57,9% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.
O principal motivo para o aumento da parcela de capital próprio no período foi o aumento do patrimônio líquido
em R$ 396,0 milhões (US$ 89,8 milhões), devido principalmente aos resultados do exercício e à combinação
dos negócios da Companhia com a Rio Novo Gold Inc.
A parcela de capital próprio utilizado na estrutura de capital da Companhia apresentou pequena redução, de
57,9% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, para 55,8% no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019. Além do aumento de R$ 132,7 milhões (US$ 28,0 milhões) na utilização do capital
de terceiros no período, houve aumento também do patrimônio líquido da Companhia no mesmo período, em
R$ 112,7 milhões (US$ 21,2 milhões). O aumento do capital de terceiros teve como origem principal a obtenção
de empréstimos e financiamentos para a abertura da mina Ernesto, localizada no Complexo de EPP, enquanto
o aumento do patrimônio líquido foi motivado principalmente devido aos resultados acumulados no exercício
social.
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A parcela de capital de terceiros utilizado na estrutura de capital da Companhia aumentou de 44,2%, em 31 de
dezembro de 2019, para 51,1% em 30 de junho de 2020. O principal motivo foi a aquisição do Projeto Gold
Road.
c.

Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

A tabela abaixo demonstra os principais indicadores financeiros relacionados à nossa capacidade de pagamento:

(1)

Dívida Bruta
Caixa e Equivalentes em caixa,
caixa restrito e aplicações
financeiras
Dívida Líquida(2)
Lucro líquido (prejuízo) do
Exercício/Período
EBITDA Ajustado(3)

Período de seis
meses encerrado
em 30 de junho de
(em R$ milhões)

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

2020
390,5

2019
173,1

2018
118,5

2017
86,0

145,5

157,6

80,0

39,0

245,0

15,5

38,5

47,1

(57,2)

104,2

193,0

33,1

128,0

217,0

73,8

62,0

N/A
0,07
0,52
0,76
Índice de Alavancagem(4)
(1) A Dívida Bruta corresponde a soma de nossos empréstimos e financiamentos circulantes e não circulantes.
(2) Corresponde à nossa Dívida Líquida na forma indicada no item 3.2. deste Formulário de Referência.
(3) Corresponde ao nosso EBITDA Ajustado anual na forma indicada no item 3.2 deste Formulário de
Referência, referente aos últimos 12 meses.
(4) Índice de Alavancagem corresponde a nossa Dívida Líquida dividida pelo EBITDA Ajustado. A Companhia
calcula o Índice de Alavancagem com base no EBITDA Ajustado anual da Companhia (ao final de 12 (doze)
meses), de forma que o indicador não se aplica para períodos intermediários (três, seis ou nove meses
acumulados).

(1)

Dívida Bruta
Caixa e Equivalentes em caixa,
caixa restrito e aplicações
financeiras
Dívida Líquida(2)
Lucro líquido (prejuízo) do
Exercício/Período
EBITDA Ajustado(3)

Período de seis
meses encerrado
em 30 de junho
março de
(em US$ milhões)

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

2020
71,3

2019
43,0

2018
30,5

2017
26,0

26,6

39,1

20,6

11,8

44,7

3,9

9,9

14,2

(13,7)

24,9

52,0

10,2

24,80

53,8

22,1

19,5

N/A
0,07
0,45
0,73
Índice de Alavancagem(4)
(1) A Dívida Bruta corresponde a soma de nossos empréstimos e financiamentos circulantes e não
circulantes.
(2) Corresponde à nossa Dívida Líquida na forma indicada no item 3.2. deste Formulário de Referência.
(3) Corresponde ao nosso EBITDA Ajustado anual na forma indicada no item (3.2 deste Formulário de
Referência, referente aos últimos 12 meses.
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(4) Índice de Alavancagem corresponde a nossa Dívida Líquida dividida pelo EBITDA Ajustado. A Companhia
calcula o Índice de Alavancagem com base no EBITDA Ajustado anual da Companhia (ao final de 12 (doze)
meses), de forma que o indicador não se aplica para períodos intermediários (três, seis ou nove meses
acumulados).
A dívida bruta aumentou 126% em Reais (66% em dólares) entre 31 de dezembro de 2019 e 30 de junho de
2020. O principal motivo foi a aquisição do Projeto Gold Road.
A dívida bruta aumentou 46,0% em Reais (41% em dólares) entre 2018 e 2019, motivado por novas dívidas
contraídas em 2019 para início de operação da mina Ernesto no Complexo de EPP e para que a Companhia
aumentasse sua posição de caixa, de acordo com sua estratégia de capital.
Ainda que a Companhia tenha aumentado o seu endividamento bruto, este aumento foi mais do que
contrabalanceado pelo elevado incremento no caixa, o que levou à redução do endividamento líquido. Além
disso, a Companhia observou no período incremento na capacidade de pagamento de suas dívidas, resultando
em índices saudáveis de endividamento. Em 2018, o índice de alavancagem era de 0,52x o valor do EBITDA
Ajustado em Reais (0,45x em dólares americanos) e, em 2019 esta métrica foi reduzida para 0,07x em Reais
(0,07x em dólares americanos). Em 2017, o índice de alavancagem era de 0,76x o valor do EBITDA Ajustado
em Reais (0,73x em dólares americanos).
d.
Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes
utilizadas
Nos três últimos exercícios sociais e no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020, as principais
fontes de financiamento da Companhia foram: (i) fluxo de caixa gerado por suas atividades operacionais, (ii)
endividamento de curto e longo prazos e (iii) aumento no prazo de pagamento de fornecedores.
e.
Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que
pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
Caso sejam necessários recursos adicionais para cobertura de deficiência de liquidez no curto prazo, a
Companhia pretende captar recursos principalmente através de financiamentos contratados junto a instituições
financeiras estabelecidas nos principais países em que atua. Alternativamente, Companhia poderá avaliar
efetuar emissão de títulos de dívida em mercado de capitais. Caso sejam realizados investimentos em ativos não
circulantes, como aquisições de empresas, a Companhia pode vir a captar recursos adicionais em operações de
dívida ou emissão de novas ações, a depender do tamanho da aquisição e do país onde se localizam tais ativos.
f.

Níveis de endividamento e as características de tais dívidas

Em 30 de junho de 2020, a dívida bruta total era de R$ 390,5 milhões (US$ 71,3 milhões), sendo a parcela de
curto prazo equivalente a 47% da dívida total e a de longo prazo equivalente a 53% da dívida total. A dívida de
curto prazo é aquela com vencimento inferior a um ano.
Em 31 de dezembro de 2019, a dívida bruta total era de R$ 173,1 milhões (US$ 43,0 milhões), sendo a parcela
de curto prazo equivalente a 51,5% da dívida total e a de longo prazo equivalente a 48,5% da dívida total. A
dívida de curto prazo é aquela com vencimento inferior a um ano.
A companhia possui atualmente linhas de crédito diferentes com 9 instituições em 4 países (Brasil, México,
Honduras e Estados Unidos da América). Essas linhas de crédito possuem, encargos financeiros contratados
que variam de 6,4% a 12,0% ao ano (não incluindo o custo implícito calculado pela Companhia, estimado em
16,5%, para o empréstimo contratado com a PPG Arizona Holdings), com prazos de vencimento entre 1 e 5
anos.
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i. Contratos de empréstimo e financiamento relevantes
Os empréstimos e financiamentos tomados pela Companhia, de forma consolidada, bem como o saldo de cada
um ao final de cada período, estão demonstrados na tabela abaixo. A tabela deve ser lida em conjunto com as
demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.

Empréstimos Totais

(1)

Empréstimo Longo Prazo

Período de seis
meses encerrado
em 30 de junho de
(em R$ milhões)(1)

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

2020
390,5

2019
173,1

2018
118,5

2017
86,0

207,6

84,0

72,0

26,3

182,9
89,1
46,5
Empréstimo Curto Prazo
(1) Os empréstimos totais são a soma dos financiamentos de curto e longo prazo

Empréstimos Totais

(1)

Empréstimo Longo Prazo

59,7

Período de seis
meses encerrado
em 30 de junho de
(em US$ milhões)

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

2020
71,3

2019
43,0

2018
30,5

2017
26,0

37,9

20,9

18,5

7,9

33,4
22,1
12,0
Empréstimo Curto Prazo
(1) Os empréstimos totais são a soma dos financiamentos de curto e longo prazo.

18,1

Dívidas financeiras
Período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020
(em R$ milhões)
Total
Banco Occidente
Banco Atlántida
Banco ABC Brasil S.A.
Banco Santander Brasil
Banco Votorantim
FIFOMI Credit Facility
IXM S.A.
PPG Arizona Holdings
Itaú
Total

8,2
31

Dentro de 1 ano
8,2
9,5

1 a 3 anos
19,1

4 a 5 anos
2,4

37,3

29,9

7,4

-

25,4

25,4

-

-

19,8

8,5

11,3

-

16,4
64,3

2,4
59,7

8,2
4,6

5,8
-

143,5

29,7

97,1

16,7

44,6

9,6

35,0

-

390,5

182,9

182,7

24,9
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Período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020
(em US$ milhões)
Total
1,5
5,7

Banco Occidente
Banco Atlántida
Banco ABC Brasil S.A.
Banco Santander Brasil
Banco Votorantim
FIFOMI Credit Facility
IXM S.A.
PPG Arizona Holdings
Itaú
Total

Dentro de 1 ano
1.5
1,8

1 a 3 anos
3,5

4 a 5 anos
0,4

6,8

5,5

1,3

-

4,6

4,6

-

-

3,7

1,6

2,1

-

3,0
11,7

0,4
10.9

1,5
0,8

1,1
-

26,2

5,4

17.8

3,0

8,1

1,7

6,4

-

71,3

33,4

33,4

4,5

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019
(em R$ milhões)
Total

Dentro de 1 ano
8,7

1 a 3 anos
-

4 a 5 anos
-

Banco Occidente

8,7

Banco Atlántida

24,0

6,5

14,1

3,5

Banco ABC Brasil S.A.

27,4

11,1

16,3

-

Banco Santander Brasil

19,4

19,4

-

-

Banco Votorantim
FIFOMI Credit Facility

14,8
14,5

2,3
0,4

12,5
7,2

6,9

IXM S.A.

64,3

40,8

23,5

-

Total

173,1

89,1

73,6

10,4

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019
(em US$ milhões)
Total

Dentro de 1 ano
2,2

1 a 3 anos
-

4 a 5 anos
-

Banco Occidente

2,2

Banco Atlántida

6,0

1,6

3,5

0,9

Banco ABC Brasil S.A.

6,8

2,8

4,0

-

Banco Santander Brasil

4,8

4,8

-

-

Banco Votorantim
FIFOMI Credit Facility

3,7
3,6

0,6
0,1

3,1
1,8

1,7

IXM S.A.

15,9

10,1

5,8

-

Total

43,0

22,2

18,2

2,6
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Obrigações contratuais
Período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020
(em R$ milhões)
Total
Fornecedores e outras
contas a pagar
Instrumentos financeiros
derivativos
Empréstimos de curto e
longo prazo
Provisão para fechamento e
restauração de minas
Outras obrigações e
passivos
Total

313,1

Dentro de 1
ano
313,1

Acima de 5 anos

2 a 3 anos

4 a 5 anos

-

-

-

21,3

21,3

-

-

-

390,5

182,9

182,7

24,9

-

173,8

-

18,8

15,6

139,4

9,4

6,9

2,5

-

-

908,1

524,2

204,0

40,5

139,4

Período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020
(em US$ milhões)
Total
Fornecedores e outras
contas a pagar
Instrumentos financeiros
derivativos
Empréstimos de curto e
longo prazo
Provisão para fechamento e
restauração de minas
Outras obrigações e
passivos
Total

57,2

Dentro de 1
ano
57,2

Acima de 5 anos

2 a 3 anos

4 a 5 anos

-

-

-

3,9

3,9

-

-

-

71,3

33,4

33,4

4,6

-

31,8

-

3,4

2,8

25,5

1,7

1,2

0,5

-

-

165,9

95,7

37,3

7,4

25,5

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019
(em R$ milhões)
Total
Fornecedores e outras
contas a pagar
Instrumentos financeiros
derivativos
Empréstimos de curto e
longo prazo
Provisão para fechamento e
restauração de minas
Outras obrigações e
passivos
Total

Dentro de 1
ano

2 a 3 anos

4 a 5 anos

Acima de 5 anos

229,7

229,7

-

-

0,9

0,9

-

-

173,1

89,1

73,6

10,4

121,5

-

13,8

11,5

96,2

10,1
535,3

7,8
327,5

2,3
89,7

21,9

96,2
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Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019
(em US$ milhões)
Total
Fornecedores e outras
contas a pagar
Instrumentos financeiros
derivativos
Empréstimos de curto e
longo prazo
Provisão para fechamento e
restauração de minas
Outras
obrigações
e
passivos
Total

Dentro de 1
ano

Acima de 5 anos

2 a 3 anos

4 a 5 anos

-

-

-

-

-

-

57,0

57,0

0,2

0,2

43,0

22,1

18,3

2,6

-

30,1

0

3,4

2,8

23,9

2,5
132,8

1,9
81,2

0,6
22,3

5,4

23,9

Seguem abaixo as principais características dos empréstimos da Companhia.
Cédula de Crédito Bancário
Em 21 de janeiro de 2020, a Mineração Apoena S.A. emitiu, em favor de Banco Santander (Brasil) S.A., Cédula
de Crédito Bancário no valor de U$ 4.500.000,00, garantida por garantia fidejussória da Companhia
(guarantee), com vencimento em 15 de janeiro de 2021. A cédula de crédito bancário faz jus a juros
remuneratórios de 6.7108% ao ano.
Cédula de Crédito à Exportação
Em 30 de setembro de 2019, a Mineração Apoena S.A. emitiu, em favor de Banco Votorantim S.A., Cédula de
Crédito Bancário no valor de U$ 3.611.151,24, garantida por garantia fidejussória da Companhia (guarantee) e
cessão fiduciária de direitos creditórios, com vencimento em 30 de setembro de 2022. A cédula de crédito
bancário faz jus a juros remuneratórios de 6,5% ao ano.
Contrato de Pré-Pagamento à Exportação
Em 28 de fevereiro de 2019, a Mineração Apoena S.A. celebrou, junto ao Banco ABC Brasil S.A., Cayman
Islands Branch, Contrato de Pré-Pagamento à Exportação no valor de U$ 4.068.237,91, garantida por cessão
fiduciária de títulos de crédito e standby letter of credit, com vencimento em 17 de fevereiro de 2021. O
Contrato de Pré-Pagamento à Exportação faz jus a juros remuneratórios de 6,6% ao ano.
Contrato de Pré-Pagamento à Exportação
Em 24 de julho de 2019, a Mineração Apoena S.A. celebrou, junto ao Banco ABC Brasil S.A., Cayman Islands
Branch, Contrato de Pré-Pagamento à Exportação no valor de U$ 2.677.376,17, garantida por cessão fiduciária
de títulos de crédito e standby letter of credit, com vencimento em 13 de julho de 2021. O Contrato de PréPagamento à Exportação faz jus a juros remuneratórios de 6,4% ao ano.
Contrato de Pré-Pagamento de Exportação
Em 20 de março de 2020, a Mineração Apoena S.A. celebrou, junto ao Itaú Unibanco S.A., Nassau, Contrato
de Pré-Pagamento de Exportação no valor de U$ 8.000.000,0, garantido por guarantee letter, com vencimento
em 27 de março de 2023. O Contrato de Pré-Pagamento de Exportação faz jus a juros remuneratórios de 7%
ao ano.
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Nota Promissória
Em 8 de março de 2018, a Aranzazu Holding, S.A. de C.V. emitiu, em favor de Louis Dreyfus Company Metals
Suisse SA. (que foi sucedida pela IXM Metals), Nota Promissória no valor de U$20.000.000,00, com
vencimento em julho de 2021, garantida por (i) garantias fidejussórias da devedora e da Companhia;
(ii) contrato de garantia (General Security Agreement) celebrado pela devedora e pela Companhia e Minerales
de Occidente S.A. de C.V. como garantidoras, outorgando em garantia ativos das garantidoras; e (iii) Contratos
de Penhor (Pledge Agreements) celebrados entre a Companhia, Newington Corporation S.L., RNC (Honduras)
Limited, Copan (B.V.I.) Inc. e Minerales de Occidente S.A. de C.V. A Nota Promissória faz jus a juros
remuneratórios em montante equivalente à LIBOR (London Interbank Offered Rate) acrescida de 6% ao ano.
Contrato de Abertura de Crédito
Em 9 de dezembro de 2019, a Aranzazu Holding, S.A. de C.V. celebrou, junto ao FIFOMI (Fideicomiso de
Fomento Minero), Contrato de Abertura de Crédito no valor de MXN$69,55 (US$ 3,6 milhões ou R$ 15,0
milhões), garantida por hipoteca e garantia em dinheiro, com vencimento em 20 de novembro de 2024 e carência
de 12 meses. O Contrato de Abertura de Crédito Simples faz jus a juros remuneratórios em montante
equivalente à TIIE (Tasa de interés interbancaria de equilibrio) acrescida de 4,2274% ao ano.
Nota Promissória
Em 1º de abril de 2019, a Minerales de Occidente S.A. de C.V. emitiu em favor do Banco de Occidente S.A.,
Nota Promissória de curto prazo no valor de US$ 2,0 milhões, com um período de carência de seis meses e uma
data de vencimento em 2 de outubro de 2020. A Nota Promissória faz jus a juros remuneratórios de 7,5% ao
ano.
Convênio de Crédito
Em 29 de maio de 2017, a Minerales de Occidente S.A. de C.V. celebrou, junto ao Banco Atlantida, S.A.,
Convênio de Crédito no valor de U$ 7.000.000,00, com vencimento em 29 de maio de 2023. O Convênio de
Crédito faz jus a juros remuneratórios de 7,30% ao ano.
Convênio de Crédito
Em 1º de julho de 2019, a Minerales de Occidente S.A. de C.V. celebrou, junto ao Banco Atlantida, S.A.,
Convênio de Crédito no valor de U$ 5.949.997,00, com vencimento em 1º de junho de 2023. O Convênio de
Crédito faz jus a juros remuneratórios de 7,30% ao ano.
Empréstimo PPG Arizona Holdings
Em 27 de março de 2020, como parte da aquisição do Projeto Gold Road, a Companhia assumiu uma dívida
com a PPG Arizona Holdings, com um valor presente calculado e registrado no balanço da Companhia de US$
25,2 milhões, com opção de pré-pagamento por US$ 24,0 milhões caso o pagamento seja realizado antes de
27 de março de 2021. O vencimento do empréstimo é em 30 de novembro de 2023 e o empréstimo não
menciona expressamente juros remuneratórios, de modo que a Companhia estimou um custo implícito do
empréstimo de 16,5%, reconhecendo em seu balanço um passivo no valor de US$ 25,2 milhões.
ii.Outras relações de longo prazo com instituições financeiras
A Companhia mantém relacionamento comercial no curso normal dos seus negócios com as principais
instituições financeiras estabelecidas em cada um dos países onde atua, de acordo com as melhores práticas do
mercado financeiro.
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iii. Grau de subordinação entre as dívidas
A Companhia apresenta financiamentos com garantias reais e quirografárias. Nas tabelas abaixo é possível ver
um resumo das dívidas tanto em Reais como em dólares americanos.
Período de seis meses encerrado em 30/06/2020)
Tipo de Garantia
(R$ milhões)

Inferior a
um ano

Um a três
anos

Três a cinco
anos

Superior a
cinco anos

Total

62,1

12,8

5,8

-

80,7

-

-

-

-

-

120,8

169,9

19,1

-

309,8

182,9

182,7

24,9

-

390,5

Empréstimos
Garantia real
Garantia
flutuante
Quirografárias
Total

Período de seis meses encerrado em 30/06/2020)
Tipo de Garantia

Inferior a
um ano
(US$)

Um a três
anos (US$)

Três a cinco
anos (US$)

Superior a
cinco anos
(US$)

Total (US$)

11,3

2,3

1,1

-

14,7

-

-

-

-

-

22,0

31,1

3.5

-

56,6

33,4

33,4

4,6

-

71,3

Inferior a
um ano

Um a três
anos

Três a cinco
anos

Superior a
cinco anos

Total

41,1

30,8

6,9

-

78,8

-

-

-

-

-

48,0

42,8

3,5

-

94,3

89,1

73,6

10,4

-

173,1

Empréstimos
Garantia real
Garantia
flutuante
Quirografárias
Total

Exercício Social (31/12/2019)
Tipo de Garantia
(R$ milhões)
Empréstimos
Garantia real
Garantia
flutuante
Quirografárias
Total
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Exercício Social (31/12/2019)
Tipo de Garantia

Inferior a
um ano
(US$)

Um a três
anos (US$)

Três a cinco
anos (US$)

Superior a
cinco anos
(US$)

Total (US$)

10,2

7,7

1,7

-

19,6

-

-

-

-

-

11,9

10,6

0,9

-

23,4

22,1

18,3

2,6

-

43,0

Empréstimos
Garantia real
Garantia
flutuante
Quirografárias
Total

Para mais detalhe sobre a subordinação das dívidas, ver Seção 3.8 do formulário de referência.
iv. Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e
contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos
valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo
essas restrições;
A Mineração Apoena S.A., nossa subsidiária no Brasil, possui operações financeiras contratadas junto ao (i)
Banco Santander (Brasil) S.A., com garantia da Companhia, possuindo restrições à transferência indireta de
controle societário da devedora e de terceiros garantidores; (ii) Banco Votorantim S.A., com garantia da
Companhia, possuindo restrições à transferência indireta de controle societário da devedora e de terceiros
garantidores, bem como modificação na composição do capital social da devedora e de terceiros garantidores;
(iii) Banco ABC Brasil S.A., que preveem restrições à alteração da composição de seu capital social,
incorporação, fusão ou cisão e qualquer mudança direta ou indireta de controle da Mineração Apoena S.A.; e
(iv) Itaú Unibanco S.A., Nassau ("Itaú Nassau"), que prevê restrições à (a) obtenção ou captação de
financiamentos ou outros recursos por meio de instrumentos disponíveis no mercado financeiro relacionados às
exportações de mercadorias ou serviços, nos quais sejam aplicados os recursos obtidos por meio do contrato de
pré-pagamento à exportação celebrado com o Itaú Nassau; (b) realização de incorporação, consolidação, fusão,
cisão, divisão, liquidação, extinção, dissolução, recuperação judicial ou reestruturação semelhante;
(c) constituição, incorrência, assunção ou permissão de existência de gravames sobre a totalidade ou parte de
seus empreendimentos, bens, ativos ou receitas, observadas as exceções previstas em tal contrato; (d) venda,
transferência ou alienação de qualquer parte substancial de seus ativos; (e) mudança ou alteração do objeto social
e/ou atividades realizadas pela Mineração Apoena S.A.; e (f) alteração ou modificação da composição de seu
capital social, e à mudança, transferência ou cessão, direta ou indireta, do controle societário.
O contrato celebrado com o Itaú Nassau, prevê, ainda, o cumprimento pela Mineração Apoena S.A. do seguinte
índice financeiro: dívida líquida/EBITDA menor ou igual a 1,0x, sendo: (i) "dívida líquida" definida como o
valor da "dívida bancária" menos as disponibilidades em caixa, aplicações financeiras e ativos decorrentes de
instrumentos financeiros (derivativos); (ii) "dívida bancária" definida como a soma dos empréstimos e
financiamentos de curto e longo prazos, incluídos os títulos descontados com regresso, as fianças e avais
prestados em benefício de terceiros, arrendamento mercantil/leasing financeiro e os títulos de renda fixa não
conversíveis, frutos de emissão pública ou privada, nos mercados local ou internacional, e inclui também os
passivos decorrentes de instrumentos financeiros (derivativos); (iii) "EBITDA" definido como o resultado, antes
do imposto de renda e contribuição social, da depreciação e amortização, do resultado financeiro, do resultado
não operacional, da equivalência patrimonial e da participação de acionistas minoritários; e (iv) "despesas
financeiras" definida como o acumulado do ano fiscal corrente: taxas e despesas bancárias, a parcela de juros de
quaisquer obrigações de pagamento diferido, todos os juros sobre o endividamento pagos ou provisionados,
qualquer desconto concedido, as perdas da inflação e outras perdas cambiais com efeito caixa não considerados
na definição de EBITDA.
A Aranzazu Holding, S.A. de C.V., nossa subsidiária no México, possui uma operação financeira contratada
junto à Louis Dreyfus Company Metals Suisse SA., que foi sucedida pela IXM Metals, possuindo restrições à
(i) contratação de endividamento pela Aranzazu Holding, S.A. de C.V. ou pela Minerales de Occidente SA; (ii)
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alienação, pela devedora, pela Companhia, ou pela Minerales de Occidente SA, de ativos gravados no âmbito
de referida operação financeira; (iii) transferência de controle (incluindo alienação substancial de ativos e/ou
participação societária em subsidiária e operações de incorporação ou fusão) da devedora, da Companhia, ou da
Minerales de Occidente SA; e (iv) distribuição de dividendos, recompra e resgate de valores mobiliários, pela
devedora, pela Companhia, ou pela Minerales de Occidente SA, sendo certo que a restrição à distribuição será
reduzida gradativamente, conforme a operação for amortizada, até seu vencimento, em julho de 2021, quando
não haverá mais restrições à distribuição de dividendos relacionadas a esta operação. Ademais, referida operação
financeira estabelece que a Companhia cumpra com os seguintes indicadores financeiros: (a) manutenção de
índice de cobertura do serviço da dívida consolidada, pela Companhia, na forma e em patamar acordado entre
as partes; e (b) manutenção de índice de cobertura da vida do empréstimo (loan life cover ratio), pela Companhia
em patamar mínimo conforme acordado entre as partes, sendo índice de cobertura da vida do empréstimo (loan
life cover ratio) definida como o fluxo de caixa projetado gerado pela Companhia entre a data de aferição e a
data de vencimento da operação financeira (inclusive), dividido pelos pagamentos devidos a título de
amortização no âmbito da operação financeira durante o mesmo período.
Os índices financeiros descritos acima foram cumpridos em 2017, 2018, 2019 e no período de seis meses
encerrado em 30 de junho de 2020. Aranzazu tem opção de pré-pagar sua dívida com a IXM Metals a qualquer
momento sem penalidade, eliminando todas as obrigações do contrato de dívida.
O contrato de abertura de crédito celebrado entre a Aranzazu Holding, S.A. de C.V. e Fideicomiso de Fomento
Minero (FIFOMI) possui certas restrições, nos termos de referido contrato, incluindo restrições para: (i)
endividamento; (ii) outorga de empréstimos; (iii) oneração de ativos; (iv) fusão ou incorporação; (v) alienação
de ativos; (vi) mudança da natureza dos negócios; (vii) distribuição de dividendos; e (viii) redução do capital
social da devedora abaixo de determinado montante. Ademais, configuram hipóteses de vencimento antecipado
do contrato eventos de (a) alteração de controle; e (b) inadimplemento em outros contratos financeiros celebrados
pelo devedor. Aranzazu tem opção de pré-pagar sua dívida com FIFOMI a qualquer momento sem penalidade,
eliminando todas as obrigações do contrato de dívida.
A Minerales de Occidente SA celebrou contratos financeiros de longo prazo com o Banco de Occidente e o
Banco Atlantida. O contrato celebrado com Banco Atlantida prevê a necessidade de notificação prévia do banco
para transferência de controle da Minerales de Occidente SA., distribuição de dividendos, contratação de novos
endividamentos e alienação de ativos.
g.

Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Na data deste Formulário de Referência a Companhia não possui contrato de financiamento cujo desembolso
não tenha sido realizado integralmente.
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h. Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
Períodos de seis meses encerrados em 30 de junho de 2020 comparado ao período de seis meses encerrado
em 30 de junho de 2019– Em Reais e dólares americanos
Demonstração consolidadas do resultado (R$ milhões)
30/06/2020

AV (%)

30/06/2019

Análise
Horizontal

AV (%)

Receita líquida
Custo dos produtos vendidos

543,8
417,8

100%
77%

334,3
311,4

100%
93%

63%
34%

Lucro Bruto

126,0

23%

22,9

7%

450%

34,7
3,1

6%
1%

24,0
5,6

7%
2%

45%
-45%

8,6
79,7

2%
15%

8,1
-14,8

2%
-4%

6%
-639%

-21,1
-67,5
-8,9

-4%
-12%
-2%

-8,7
-8,7
-32,1

-3%
-3%
-10%

143%
676%
-72%

-48,3

-9%

-1,1

0%

4.291%

-57,2

-11%

-33,2

-10%

72%

Despesas gerais e administrativas
Despesas de tratamento e
manutenção
Gastos com exploração
Lucro (Prejuízo) Operacional
Despesas Financeiras
Outras receitas (despesas)
Prejuízo antes do imposto de
renda
Imposto de renda corrente e
diferido
Prejuízo do período

Demonstração consolidadas do resultado (US$ milhões)
30/06/2020
Receita líquida
Custo dos produtos vendidos
Lucro Bruto
Despesas gerais e administrativas
Despesas de tratamento e
manutenção
Gastos com exploração
Lucro (Prejuízo) Operacional
Despesas Financeiras
Outras receitas (despesas)
Prejuízo antes do imposto de
renda
Imposto de renda corrente e
diferido
Prejuízo do período

AV (%)

30/06/2019

Análise
Horizontal

AV (%)

109,5
84,9

100%
78%

86,6
80,7

100%
93%

26%
5%

24,6

22%

5,9

7%

317%

7,1
0,7

7%
1%

6,2
1,5

7%
2%

15%
-53%

1,7
15,1

2%
14%

2,1
-3,9

2%
-5%

-19%
-487%

-4,2
-13,7
-2,8

-4%
-13%
-3%

-2,3
-2,2
-8,4

-3%
-3%
-10%

83%
523%
-67%

-10,8

-10%

-0,3

0%

-3.500%

-13,6

-12%

-8,7

-10%

56%
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Análises das variações – 30 de junho de 2020 X 30 de junho de 2019
Receita Líquida
De forma resumida, a receita líquida da Companhia é constituída pelo volume de metais vendidos pela
Companhia multiplicado pelo preço desses metais no mercado – valores estes constituídos em dólares
americanos –, fazendo com que a variação cambial seja um fator de relevante impacto em nosso resultado. O
principal metal vendido pela Companhia é o ouro, seguido por concentrado de cobre.
A receita líquida da Companhia aumentou em 63% em Reais (26% em dólar americano, moeda funcional da
Companhia) no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020, quando comparada com o mesmo
período de 2019, alcançando R$ 543,8 milhões (US$ 109,5 milhões) no período de seis meses encerrado em 30
de junho de 2020, contra R$ 334,3 milhões do mesmo período de 2019 (US$ 86,6 milhões). Esta variação é
explicada principalmente pelos seguintes fatores: (i) Aumento do volume produzido e vendido em onças de ouro
equivalente; (ii) aumento do preço do ouro; (iii) desvalorização do Real em relação ao dólar americano no
período.
Custo dos Produtos Vendidos
O custo dos produtos vendidos em questão contém os valores associados diretamente à produção dos minérios
produzidos pela Companhia em seus Complexos de Aranzazu, San Andrés e EPP (Minas Brasileiras). Esses
custos estão associados a empreiteiros, salários, depreciação e amortização das maquinarias de exploração, entre
outros. À medida que a produção é maior, os custos da operação devem aumentar, acompanhando esse aumento
de produção. O mesmo efeito deve ocorrer caso a produção diminua.
O custo dos produtos vendidos do período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020 foi de R$ 417,8
milhões (US$ 84,9 milhões), um aumento de 34% em Reais (5% em dólares americanos) em relação ao valor
de R$ 311,4 milhões (US$ 80,7 milhões) registrado no mesmo período em 2019. Esta variação é explicada
principalmente pelo aumento de produção registrado no período de seis meses encerrado em 30 de junho de
2020 em relação ao mesmo período de 2019 e desvalorização do Real em relação ao dólar americano no período.
Como percentual da receita líquida, o custo dos produtos vendidos foi reduzido em 16 pontos percentuais,
passando de 93% (93% em dólares americanos) da receita líquida no período de seis meses encerrado em 30 de
junho de 2019 para 77% no mesmo período em 2020 (78% em dólares americanos). Isso se deveu ao aumento
do preço do ouro e à redução dos custos caixa da operação por ouro equivalente produzido, quando medido em
dólares americanos, durante o período.
Lucro Bruto
Como resultado das variações de receita líquida e custo dos produtos vendidos explicados anteriormente, o lucro
bruto aumentou em 450% em Reais (317% em dólares americanos), alcançando R$ 126,0 milhões (US$ 24,6
milhões) no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020, comparado a R$ 22,9 milhões (US$ 5,9
milhões) para o mesmo período em 2019. A margem bruta é a razão entre lucro bruto e receita líquida e avançou
16,3 pontos percentuais, passando de 6,9% (6,8% em dólares americanos) no período de seis meses encerrado
em 30 de junho de 2019, para 23,2% no mesmo período em 2020 (22,5% em dólares americanos), resultado,
principalmente, do aumento da receita líquida em maior proporção que os custos dos produtos vendidos.
Despesas Gerais e Administrativas
As despesas gerais e administrativas atingiram R$ 34,7 milhões (US$ 7,1 milhões) no período de seis meses
encerrado em 30 de junho de 2020 comparado R$ 24,0 milhões (US$ 6,2 milhões) no mesmo período em 2020,
representando um aumento de 45% em Reais (15% em dólares americanos) nesse período. As principais causas
desse aumento foram: (i) a desvalorização do Real em relação ao dólar americano no período e (ii) entrada em
operação da Mina de Aranzazu, a qual estava em período de aumento gradual de sua produção durante o primeiro
semestre de 2019.
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Despesas de Tratamento e Manutenção
As despesas com tratamento e manutenção (care and maintenance) (estado de operações suspensas,
representando apenas custos operacionais relacionados à manutenção do ativo) atingiram R$ 3,1 milhões (US$
0,7 milhão) no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020 contra R$ 5,6milhões (US$ 1,5 milhão)
no mesmo período em 2019, representando uma redução de 45% em Reais (53% em dólares americanos) nesse
período. As principais causas dessa redução foram as contenções de despesas, principalmente na Mina de EPP.
Gastos com Exploração
As atividades em virtude de exploração envolvem a pesquisa de recursos minerais, a determinação da viabilidade
técnica e a avaliação da viabilidade comercial de um recurso identificado. Os gastos com exploração, que
incluem custos associados à pesquisa e à análise de dados históricos, coleta de dados, perfuração de exploração
e amostragem, determinação dos requisitos de infraestruturas e preparação de estudos de viabilidade. Não houve
mudanças significativas nessa conta no período de análise.
Despesas Financeiras
As despesas financeiras apresentaram um aumento de 143% em Reais (83% em dólares americanos) no período
de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020, alcançando o valor de R$ 21,1 milhões (US$ 4,2 milhões) em
30 de junho de 2020, contra uma despesa de R$ 8,7 milhões (US$ 2,3 milhões) em 30 de junho de 2019. A
principal razão deste aumento foram os encargos financeiros sobre empréstimos, devido ao aumento do
endividamento bruto e a dívida assumida com a Pandion.
Outras Receitas (Despesas)
Outras despesas alcançaram R$ 67,5 milhões (US$ 13,7 milhões) no período de seis meses encerrado em 30 de
junho de 2020, comparado a uma despesa de R$ 8,7 milhões (US$ 2,2 milhão) em 30 de junho de 2019. Os itens
que compõe "Outras Receitas (Despesas)" são: (i) Opções de compra e contratos a preço fixo – Ouro; (ii) Opções
de compra – Cobre; (iii) Derivativos em moeda estrangeira; (iv) Ganhos / perdas cambiais; (v) valor presente da
opção de pré-pagamento (Opção de FV) da dívida Pandion; e (vi) e (v) Outros itens.
As principais razões da variação, observadas no segundo trimestre de 2020 em comparação ao mesmo período
do ano anterior foram: (i) as perdas líquidas nas opções de compra e venda e nos contratos a preço fixo para
ouro aumentou para o período de seis meses em 2020 devido ao fato de que os preços no mercado de ouro
aumentaram nos primeiros seis meses de 2020; (ii) perda líquida nos derivativos de moeda estrangeira; e (iii)
variação cambial o período de seis meses de 2020, sendo a causa dos dois últimos itens a desvalorização
significativa do Real em relação ao dólar americano. .
Imposto de renda
A despesa de imposto de renda alcançou, no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020, o
montante de R$ 48,3 milhões (US$ 10,8 milhões), em comparação com uma despesa de R$ 1,1 milhão (US$ 0,3
milhão) para o mesmo período de 2019. A principal causa para o aumento no período de seis meses encerrado
em 30 de junho de 2020 foi a despesa com imposto deveu-se à redução de impostos diferidos ativos e aumento
de impostos diferidos passivos no Brasil e no México.
Prejuízo do período
O prejuízo do período alcançou R$ 57,2 milhões (US$ 13,7 milhões) no período de seis meses encerrado em 30
de junho de 2020, comparado a um prejuízo de R$ 33,2 milhões (US$ 8,6 milhões) no mesmo período de 2019.
Esse aumento no prejuízo do período se deu pelos motivos acima apresentados, com destaque para a forte
desvalorização do Real brasileiro e do peso mexicano, aumento da produção e preços do ouro, aumento nas
despesas de impostos devido à redução de impostos diferidos ativos e aumento de impostos diferidos passivos
no Brasil e no México.
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DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
Exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 – Em Reais e dólares americanos
Demonstração consolidadas do resultado (R$ milhões)
AV
31/12/2019
(%)
31/12/2018
2019

AV
(%)
2018

Receita líquida
Custo dos produtos vendidos

898,3
703,7

100%
78%

570,7
510,6

100%
89%

503,9
419,6

100%
83%

57%
38%

13%
22%

Lucro Bruto

194,6

22%

60,1

11%

84,3

17%

224%

-29%

46,8

5%

42,8

7%

45,0

9%

9%

-5%

5,8

1%

19,1

3%

16,2

3%

-70%

18%

13,8

2%

14,0

2%

5,7

1%

-1%

146%

-

0%

(204,3)

-36%

(32,5)

-6%

-100%

529%

128,2

14%

188,5

33%

49,9

10%

-32%

278%

-

0%

71,3

12%

-

0%

-100%

0%

-

0%

(51,7)

-9%

-

0%

-100%

0%

-

0%

12,8

2%

-

0%

-100%

0%

(31,3)
(32,7)

-3%
-4%

(13,2)
4,1

-2%
1%

(11,3)
12,2

-2%
2%

137%
-898%

17%
-66%

64,2

7%

211,8

37%

50,8

10%

-70%

317%

40,0
104,2

4%
12%

(18,8)
193,0

-3%
34%

(17,7)
33,1

-4%
7%

-313%
-46%

6%
483%

Despesas gerais e
administrativas
Despesas de tratamento e
manutenção
Gastos com exploração
Reversão de perda de valor
recuperável (“impairment”)
Lucro Operacional
Ganho na aquisição da Rio
Novo Gold Inc.
Reversão de ajuste de
conversão cambial (Serrote)
Ganho na venda da
mineração Vale Verde Ltda.
(Serrote)
Despesas Financeiras
Outras receitas (despesas)
Lucro antes do imposto de
renda
Imposto de renda
Lucro líquido do exercício

31/12/2017

AV
(%)
2017

Análise
Análise
Horizontal Horizontal
2019 x 2018 2018 x 2017
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Demonstração consolidadas do resultado (US$ milhões)
AV
31/12/2019
(%)
31/12/2018
2019

AV
(%)
2018

Receita líquida
Custo dos Produtos Vendidos
Lucro Bruto
Despesas gerais e
administrativas
Despesas de tratamento e
manutenção
Gastos com exploração
Reversão de perda de valor
recuperável (“impairment”)
Lucro Operacional
Ganho na aquisição da Rio
Novo Gold Inc.
Reversão de ajuste de
conversão cambial (Serrote)
Ganho na venda da
mineração Vale Verde Ltda.
(Serrote)
Despesas Financeiras
Outras receitas (despesas)
Lucro antes do imposto de
renda
Imposto de renda
Lucro líquido do exercício

31/12/2017

AV
(%)
2017

Análise
Horizontal
2019 x 2018

Análise
Horizontal
2018 x 2017

226,2
177,9

100%
79%

157,7
140,4

100%
89%

157,7
131,3

100%
83%

43%
27%

0%
7%

48,3

21%

17,3

11%

26,4

17%

179%

(34%)

11,9

5%

11,8

7%

14,1

9%

1%

(16%)

1,5

1%

5,1

3%

5,0

3%

(71%)

2%

3,5

2%

3,9

2%

1,8

1%

(10%)

117%

–

0%

(53,7)

(34%)

(10,0)

(6%)

(100%)

437%

31,4

14%

50,2

32%

15,5

10%

(37%)

224%

–

0%

21,9

14%

-

0%

(100%)

0%

–

0%

(15,9)

(10%)

-

0%

(100%)

0%

–

0%

3,9

2%

-

0%

(100%)

0%

(7,8)
(8,2)

-3%
-4%

(3,6)
0,9

(2%)
1%

(3,6)
3,8

(2%)
2%

117%
(1.011%)

0%
(76%)

15,4

7%

57,4

36%

15,7

10%

(73%)

266%

9,5
24,9

4%
11%

(5,4)
52,0

(3%)
33%

(5,5)
10,2

(3%)
6%

(276%)
(52%)

(2%)
410%

Análises das variações - 2019 X 2018
Receita Líquida
De forma resumida, a receita líquida da Companhia é constituída pelo volume de metais vendidos pela
Companhia multiplicado pelo preço desses metais no mercado – valores estes constituídos em dólares
americanos –, fazendo com que a variação cambial seja um fator com relevante impacto em nosso resultado. O
principal metal vendido pela Companhia é o ouro, seguido por concentrado de cobre.
A receita líquida da Companhia aumentou em 57% em Reais (43% em dólar americano, moeda funcional da
companhia) no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, quando comparada com o mesmo período de
2018, alcançando R$ 898,3 milhões (US$ 226,2 milhões) no exercício de 2019 contra R$ 570,7 milhões em
2018 (US$ 157,7 milhões). Esta variação é explicada principalmente pelos seguintes fatores:




Aumento de receita líquida no montante de R$ 272,3 milhões (US$ 68,4 milhões) no Complexo Aranzazu
pelo aumento da produção após declarar produção comercial em dezembro de 2018;
Aumento de R$ 36,8 milhões (US$ 2,8 milhões) na receita líquida em EPP (Minas brasileiras). O principal
motivo do aumento da receita líquida em Reais foi a desvalorização do Real frente ao dólar americano (em
2018, o câmbio observado foi de R$3,62 por dólar americano, enquanto que, em 2019, foi de R$ 3,97).
Aumento da receita líquida no Complexo San Andres em R$ 18,5 milhões devido principalmente a
desvalorização cambial do Real frente ao dólar americano. Em dólares americanos, houve uma redução de
US$ 2,6 milhões na receita líquida, apesar do aumento do preço do ouro. Tal redução foi motivada por uma
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redução nas onças produzidas e vendidas no ano de 2019, reflexo da suspensão temporária de atividades no
período compreendido entre dezembro 2018 e fevereiro 2019 por força da ocupação ilegal por alguns
indivíduos. A suspensão de atividades ocasionou uma diminuição em nossa produção em 2019 quando
comparado com 2018. A produção do primeiro e segundo trimestres de 2019 foram impactadas devido ao
longo ciclo de produção utilizado no Complexo San Andrés, associado à lixiviação em pilhas – para mais
informações sobre o processo em questão, ver Seção 7.3 do Formulário de Referência;
A receita líquida da companhia apresentou evolução ao longo do ano de 2019, atingindo seu pico durante o
terceiro e quarto trimestres do ano devido, principalmente, a:




Aumento gradual da produção no Complexo Aranzazu ao longo do ano de 2019, alcançando índices de
produção próximos à plena capacidade a partir do terceiro trimestre;
Retomada do ritmo de produção no Complexo San Andrés a partir do mês de julho, com aumento gradual
da produção após a paralização temporária entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2019
Aumento do preço do ouro, conforme já comentado, – em 2019 o preço médio realizado por onça de ouro
vendida (bruto) pela Companhia foi de US$ 1.378 por Oz, enquanto que em 2018, o preço médio foi de
US$ 1.293 por Oz. A média de 2019 foi puxada pelos preços observados no segundo semestre.

O gráfico abaixo (não auditado) demonstra a evolução da receita líquida da companhia em cada trimestre de
2019, apresentado na moeda funcional da Companhia (dólares americanos):
Receita Líquida Consolidada por trimestre – 2019
US$ Milhões
69,9

69,7

3o Tri

4o Tri

50,4
36,3

1o. Tri

2o Tri

Custo dos Produtos Vendidos
O custo dos produtos vendidos em questão contém os valores associados diretamente à produção dos minérios
produzidos pela Companhia em seus Complexos de Aranzazu, San Andrés e EPP. Esses custos estão associados
a empreiteiros, salários, depreciação e amortização das maquinarias de exploração, entre outros. À medida que
a produção é maior, os custos da operação devem aumentar, acompanhando esse aumento de produção. O
mesmo efeito deve ocorrer caso a produção diminua.
O custo dos produtos vendidos do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 foi de R$ 703,7 milhões
(US$ 177,9 milhões), um aumento de 38% em Reais (27% em dólares americanos) em relação ao valor de R$
510,6 milhões (US$ 140,4 milhões) registrado no mesmo período em 2018. Esta variação é explicada
principalmente pelo Complexo de Aranzazu, que foi retomando gradualmente a sua operação desde que declarou
produção comercial em dezembro de 2018 – esse processo de aumento gradual da produção foi evidenciado
trimestre a trimestre em 2019. Com o aumento na produção, consequentemente os custos associados também
crescem – por este motivo é possível observar um aumento de custo de R$ 215,7 milhões (US$ 54,3 milhões)
somente no Complexo Aranzazu no período.
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Como percentual da receita líquida, o custo dos produtos vendidos foi reduzido em 11,0 pontos percentuais,
passando de 89% da receita líquida no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 para 78% no mesmo
período em 2019 (em Reais) e 10,0 pontos percentuais em termos de dólares americanos, passando de 89% no
exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 para 79% no mesmo período em 2019. O ganho de margem
sobre o custo dos produtos vendidos no período é decorrente de uma melhora na eficiência operacional da
Companhia, associado ao aumento de produção, ganho de escala com a reabertura de minas que se encontravam
não operacionais e o aumento do preço médio do ouro.
Lucro Bruto
Como resultado das variações de receita líquida e custo dos produtos vendidos explicados anteriormente, o lucro
bruto aumentou em 224,0% em Reais (179% em dólar americano), alcançando R$ 194,6 milhões (US$ 48,3
milhões) no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, contra R$ 60,1 milhões (US$ 17,3 milhões) para
o mesmo período em 2018. A margem bruta é a razão entre lucro bruto e receita líquida e avançou 11,0 pontos
percentuais, passando de 11,0% (em Reais) no período findo em 31 de dezembro de 2018, para 22,0% em 2019
(em Reais) e 0,0 pontos percentuais, passando de 10,0% para o período findo em 31 de dezembro de 2018 para
21% no mesmo período em 2019 (em dólares americanos)
Conforme abordado nos comentários sobre as variações da receita líquida, o lucro bruto apresentou ao longo do
terceiro e quarto trimestres de 2019 um aumento significativo como resultado, principalmente, do aumento
gradual da produção no Complexo Aranzazu em 2018, da maior estabilidade da operação do Complexo San
Andrés e também da variação positiva do preço médio do ouro.
Despesas Gerais e Administrativas
As despesas gerais e administrativas atingiram R$ 46,8 milhões (US$ 11,9 milhões) no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019 contra R$ 42,8 milhões (US$ 11,8 milhões) no exercício social anterior,
representando um aumento de 9% em Reais (1% em dólares americanos) nesse período. As principais causas
desse aumento foram a entrada em produção no Complexo Aranzazu e a desvalorização do Real frente ao dólar
americano de 9%, ao longo do ano de 2019 – em 2018, a o câmbio observado foi de R$3,62 por dólar americano,
enquanto em 2019, foi de R$ 3,97.
Por outro lado, e como consequência do ganho de escala da Companhia, as despesas gerais e administrativas
recuaram 3 pontos percentuais como percentual da receita líquida, passando de 8% no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018 para 5% no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, tanto em Reais
como dólares americanos.
Despesas de Tratamento e Manutenção
As despesas com tratamento e manutenção atingiram R$ 5,8 milhões (US$ 1,5 milhões) no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019 contra R$ 19,1 milhões (US$ 5,1 milhões) no exercício social anterior,
representando uma redução de 70% em Reais (70% em dólares americanos) nesse período.
As principais causas para esta variação ocorreram pela entrada em operação do Complexo Aranzazu em 2018 –
como a mina se encontrava em tratamento e manutenção, ao ser reativada, esses custos pararam de existir. Além
disso, houve revisão e otimização de gastos no Complexo EPP e no Projeto São Francisco a partir de 2019.
Gastos com Exploração
As atividades em virtude de exploração envolvem a pesquisa de recursos minerais, a determinação da viabilidade
técnica e a avaliação da viabilidade comercial de um recurso identificado. Os gastos com exploração, que
incluem custos associados à pesquisa e à análise de dados históricos, coleta de dados, perfuração de exploração
e amostragem, determinação dos requisitos de infraestruturas e preparação de estudos de viabilidade. Não houve
mudanças significativas nessa conta no período de análise.
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Reversão de Perda de Valor Recuperável (“Impairment”)
Durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a companhia efetuou a reversão de provisão
para perda de valor recuperável (“impairment”) no valor de R$ 204,3 milhões (US$ 53,7 milhões), relacionado
à retomada das operações no Complexo Aranzazu, localizado no México.
Esta revisão significa que, com a retomada da operação, a Companhia tem um valor estimado recuperável para
o Complexo Aranzazu, o qual estava nulo uma vez que o ativo se encontrava em tratamento e manutenção, sem
geração de caixa.
Ganho na Aquisição de Rio Novo Gold Inc
Em março de 2018 a Companhia concluiu a incorporação da Rio Novo Gold. Operação realizada no exercício
social encerrado em 2018 e não tendo impactos no exercício social encerrado em 2019.
A incorporação foi contabilizada como uma compra vantajosa e, como resultado, a Companhia reconheceu um
ganho de R$ 71,3 milhões (US$ 21,9 milhões) associado à aquisição. Para maiores informações, vide Nota
Explicativa 6 das Demonstrações Financeiras Consolidadas referente ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018.
Reversão de ajuste de conversão cambial relacionada (Serrote)
Em março de 2018, a Companhia encerrou a venda do projeto de Serrote por uma contraprestação total de US$
40 milhões. A contraprestação agregada compreendeu um pagamento em dinheiro de US$ 30 milhões recebidos
pela Companhia, bem como a entrega pelos compradores de uma nota promissória subordinada no valor
principal de US$ 10 milhões, pagável a partir de 75% do excesso de caixa do projeto após liquidação do
Financiamento específico do projeto e requisitos de caixa operacional (contraprestação variável). A nota
subordinada não garantida será reconhecida quando, no julgamento da administração, for provável que o
pagamento ocorra.
Após a conclusão da transação, a Companhia transferiu os ajustes acumulados em moeda estrangeira
relacionados ao Projeto Serrote para a demonstração do resultado (R$ 51,7 milhões | US$ 15,9 milhões).
Operação realizada no exercício social encerrado em 2018 e sem impactos no exercício social encerrado em
2019.
Ganho na venda da Mineração Vale Verde Ltda. (Serrote)
A transação, concluída em março de 2018, possuía um valor em livros diferente daquele pelo qual a empresa foi
vendida – dado que a Companhia vendeu o ativo por um valor superior àquele registrado. Isso levou que a
Companhia reconhecesse um ganho líquido de R$ 12,8 milhões em sua demonstração do resultado do exercício
findo em 31 de dezembro de 2018.
Operação realizada no exercício social encerrado em 2018 e sem impactos no exercício social encerrado em
2019.
Despesas Financeiras
As despesas financeiras apresentaram aumento de 137% em Reais (117% em dólares americanos) no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019, alcançando o valor de R$31,3 milhões (US$7,8 milhões) no final
do exercício, contra uma despesa de R$ 13,2 milhões (US$ 3,6 milhões) no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018. As principais razões deste aumento foram: novos empréstimos e financiamentos para
reiniciar as atividades no Complexo Aranzazu e para financiar, no Brasil, a abertura de mina de Ernesto no
Complexo EPP, além de também terem sido impactadas por ajuste a valor presente associado ao cálculo de
provisão de fechamento.
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Outras Receitas (Despesas)
Outras despesas alcançaram R$ 32,7 milhões (US$ 8,2 milhões) no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019, comparado a um resultado positivo (receita) de R$ 4,1 milhões (US$ 0,9 milhão) no final do
exercício de 2018. As principais razões deste aumento em despesas foram: perdas realizadas e não realizadas
em 2019 com derivativos de ouro (R$ 20,5 milhões | US$ 4,7 milhões) e efeito de variação cambial (R$ 9,0
milhões / US$ 2,3 milhões) de Peso mexicano, Real, Lempira hondurenha e dólares canadenses vs. dólar
americano nas Demonstrações Financeiras preparadas em dólar americano (moeda funcional da Companhia).
Imposto de renda
A receita (despesa) de imposto de renda alcançou, no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, um
resultado positivo de R$ 40,0 milhões (US$ 9,5 milhões), em comparação com uma despesa de R$ 18,8 milhões
(US$ 5,4 milhões) para o mesmo período de 2018. A principal causa para o resultado positivo alcançado em
2019 foi o reconhecimento de imposto de renda diferido no valor de R$ 70,3 milhões (US$ 17,4 milhões) pela
Aranzazu Holding. A razão desta contabilização em 2019 se deve aos lucros auferidos pela unidade de negócio
durante o exercício e a expectativa da administração sobre lucros futuros.
Lucro líquido do exercício
O lucro do exercício alcançou R$ 104,2 milhões (US$ 24,9 milhões) no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019, comparado a um lucro do exercício de R$ 193,0 milhões (US$ 52,0 milhões) no exercício
social encerrado em dezembro de 2018.
Essa redução no lucro do exercício se deu pelos motivos acima apresentados. Vale destacar: (i) em 2018, foi
observado um ganho não recorrente pela reversão de impairment, relacionado à retomada das operações no
Complexo Aranzazu; (ii) em 2019, houve melhora na eficiência operacional dos Complexos, associado ao
aumento de produção e ganho de escala com a reabertura de minas que se encontravam não operacionais.
Análises das variações - 2018 x 2017
Receita Líquida
A Receita Líquida da Companhia aumentou em 13% em Reais (0,0% em dólar americano) no exercício social
findo em 31 de dezembro de 2018, quando comparada com o mesmo período de 2017. Em 2018, alcançou R$
570,7 milhões (US$ 157,7 milhões), enquanto que, em 2017, o valor observado foi de R$ 503,9 milhões em
2017 (US$ 157,7 milhões). De maneira geral, o principal fator para o aumento da Receita Líquida reportada em
Reais foi a desvalorização do Real frente ao dólar americano (em 2017, o câmbio observado foi de R$3,19 por
dólar americano, enquanto que, em 2018, foi de R$ 3,62).
Em cada um dos segmentos, tivemos os seguintes impactos sobre a Receita Líquida:
•
•

•

Aumento da receita líquida no montante de R$ 8,5 milhões (US$ 2,3 milhões) devido à venda de
concentrado de cobre com o início de produção comercial do Complexo Aranzazu em 10 de dezembro
de 2018;
Aumento da receita líquida no montante de R$ 70,3 milhões (US$ 12,3 milhões) proveniente do
Complexo EPP (Minas Brasileiras) em 2018, como efeito do aumento de 16% da produção em relação
ao ano de 2017 (59,3 kOz comparado a 51,2 kOz) e aumento de vendas, consequência de aumento de
na produtividade nas minas do Complexo de EPP, além da desvalorização cambial para a receita líquida
reportada em Reais, conforme já mencionado.
Redução da receita líquida no montante de R$ 12,0 milhões (US$ 14,7 milhões) do Complexo San
Andrés, como efeito da redução dos teores de ouro no minério e menor recuperação na planta, reflexo
principalmente de pequenas interrupções durante o segundo semestre de 2018 e paralização temporária
à propriedade. Tais interrupções e suspensão temporária das atividades ocasionou uma diminuição
produção em 2018 quando comparado com 2017 (63,6 kOz comparado a 82,3 kOz).
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Custo dos Produtos Vendidos
O custo dos produtos vendidos do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 foi de R$ 510,6 milhões,
(US$ 140,4 milhões), um aumento de 22% em Reais (7% em dólares americanos) em relação ao valor de R$
419,6 milhões (US$ 131,3 milhões) no mesmo período em 2017. Esta variação é explicada principalmente pelos
seguintes fatores:
•
•
•

Aumento de custo de R$ 48,8 milhões (US$ 6,9 milhões) no Complexo EPP (Minas Brasileiras),
principalmente devido ao aumento da produção em relação ao ano anterior. A variação em dólares
americanos foi mais baixa devido à desvalorização do Real no período.
Aumento de custo de R$ 36,0 milhões (US$ 0,5 milhão) no Complexo San Andrés, principalmente
devido à desvalorização do Real no período, uma vez que o custo dos produtos vendidos em dólares
americanos praticamente não apresentou variação.
Declaração de operação comercial do Complexo Aranzazu em dezembro de 2018 e consequente
contabilização dos custos associados. Por este motivo é possível perceber um aumento de custo de R$
6,1 milhões (US$ 1,7 milhão) no Complexo Aranzazu.

Como percentual da receita líquida, o custo dos produtos vendidos aumentou em 6 pontos percentuais, passando
de 83% no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 para 89% no mesmo período em 2018, tanto em
Reais como em dólares americanos, principalmente pela baixa produção do Complexo San Andrés no segundo
semestre de 2018 conforme já mencionado
Lucro Bruto
Como resultado das variações de receita líquida e custo dos produtos vendidos explicadas acima, o lucro bruto
foi reduzido em 29% em Reais (34% em dólares americanos), alcançando R$ 60,1 milhões (US$ 17.3 milhões)
para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, em relação a R$ 84,3 milhões (US$ 26,4 milhões)
para o mesmo período em 2017. O lucro bruto (razão entre lucro bruto e receita líquida) recuou 6 pontos
percentuais, passando de 17% no período findo em 31 de dezembro de 2017, para 11% no mesmo período de
2018 (em Reais e em dólares americanos).
Despesas Gerais e Administrativas
As despesas gerais e administrativas atingiram R$ 42,8 milhões (US$ 11,8 milhões) no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018 contra R$ 45,0 milhões (US$ 14,1 milhões) no exercício social anterior,
representando uma redução de 5% em Reais (16,3% em dólares americanos). As principais causas dessa redução
foram as despesas não recorrentes incorridas em 2017 associadas à venda da Mineração Vale Verde e à
incorporação da Rio Novo Gold, além de custos não recorrentes de consultoria e estudos técnicos para a
reabertura do Complexo Aranzazu.
Como percentual da receita líquida, as despesas gerais e administrativas recuaram 1 ponto percentual, passando
de 9% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 para 8% no exercício social findo em 31 de
dezembro de 2018 em Reais e recuaram 2 pontos percentual, passando de 9% no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2017 para 7% no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 em dólares americanos.
Despesas com Tratamento e Manutenção
As despesas com tratamento e manutenção atingiram R$ 19,1 milhões (US$ 5,1 milhões) no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018 contra R$ 16,2 milhões (US$ 5,0 milhões) no exercício social anterior,
representando um aumento de 18% em Reais (2% em dólares americanos).
A principal causa do aumento de despesas de tratamento e manutenção em Reais foi o efeito de variação cambial
(desvalorização do Real frente ao dólar americano no período), que representou 90% da variação total, ou seja,
R$ 2,6 milhões.
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Gastos com Exploração
As despesas com exploração atingiram R$ 14,0 milhões (US$ 3,9 milhões) no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2018, um aumento de 146% em relação ao mesmo período do ano em 2017, quando alcançaram
R$ 5,7 milhões (US$ 1,8 milhões). Tais despesas aumentaram como resultado da estratégia da Companhia em
focar no desenvolvimento dos ativos operacionais e aumentar seus recursos e reservas e a vida das minas.
Reversão de Perda de Valor Recuperável (“Impairment”)
Em dezembro de 2017, a Companhia anunciou que entraria em negociação de venda do projeto Serrote da Laje
pelo valor de US$ 40 milhões. Desta maneira, a Companhia efetuou uma reversão de provisão de perda de valor
recuperável, anteriormente realizada, que levou a um resultado positivo de US$ 10,0 milhões (R$ 32,5 milhões)
em 2017.
Durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a Companhia efetuou reversão de provisão
para perda de valor recuperável no valor de R$ 204,3 milhões (US$ 53,7 milhões), relacionado à retomada das
operações na mina do Complexo Aranzazu, México.
Ganho na aquisição da Rio Novo Gold Inc
Os ativos e passivos identificados, que incluíam outros ativos, ativo imobilizado, outras contas a pagar e
empréstimos, foram registrados pelos seus valores justos estimados, que excederam o valor justo do preço de
compra do negócio. Dessa forma, a aquisição foi contabilizada como uma compra vantajosa e, como resultado,
a Companhia reconheceu, ao longo do exercício de 2018, um ganho associado à aquisição no valor de R$ 71,3
milhões (US$ 21,9 milhões).
Reversão de ajuste de conversão cambial relacionadas à Serrote
Após a conclusão da transação em 2018, a Companhia transferiu os ajustes acumulados em moeda estrangeira
relacionados ao Projeto Serrote para a demonstração do resultado (R$ 51,7 milhões | US$ 15,9 milhões).
Operação realizada no exercício social encerrado em 2018 e sem impactos no exercício social encerrado em
2017.
Ganho na venda da Mineração Vale Verde Ltda. (Serrote)
A transação, concluída em março de 2018, foi realizado um ganho líquido (valor de venda superior ao valor
registrado nos livros contábeis) de R$ 12,8 milhões (US$ 3,9 milhões), reconhecido na demonstração do
resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2018.
Operação realizada no exercício social encerrado em 2018 e sem impactos no exercício social encerrado em
2017.
Despesas Financeiras
As despesas financeiras apresentaram aumento de 17% em Reais (0% em dólares americanos) no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2018, com valor de R$ 13,2 milhões (US$3,6 milhões) no final do
exercício, contra uma despesa de R$ 11,3 milhões (US$ 3,6 milhões) no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017. O efeito da variação cambial (desvalorização do Real frente ao dólar americano no período)
explica 95% desse aumento.
Outras Receitas (Despesas)
Outras receitas alcançaram R$ 4,1 milhões (US$ 0,9 milhão) no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2018, contra um resultado também positivo de R$ 12,2 milhões (US$ 3,8 milhões) no final do exercício de
2017, representando uma redução de 66% em outras receitas. As principais razões desta variação foram:
recuperação de impostos em 2017 em Brasil e Honduras no valor total de R$ 28,0 milhões, (US$ 8,7 milhões)
e um resultado negativo de derivativos financeiros em 2017 no valor de R$ 8,7 milhões. (US$ 2,7 milhões)
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Imposto de renda
As despesas com imposto de renda mantiveram-se relativamente estáveis, R$ 18,8 milhões (US$ 5,4 milhões)
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, vs. uma despesa de R$ 17,7 milhões (US$ 5,5
milhões) no exercício social encerrado em dezembro de 2017.
Lucro líquido do exercício
O lucro do exercício alcançou R$ 193,0 milhões (US$ 52,0 milhões) no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018, contra um lucro do exercício de R$ 33,1 milhões (US$ 10,2 milhões) no exercício social
encerrado em dezembro de 2017.
Essa variação se deu pelos motivos acima apresentados, nesta Seção do Formulário de Referência.
BALANÇOS PATRIMONIAIS
Comparação das Principais Contas Patrimoniais Consolidadas em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro
de 2019 – em Reais e em dólares americanos
Balanços Patrimoniais Consolidados (R$ milhões)
ATIVO
Circulante
Caixa e equivalentes de
caixa
Caixa restrito
Impostos a recuperar e
outros créditos
Estoques
Outros ativos circulantes
Total Ativo Circulante

30/06/2020

AV
(%)30/06/2020

144,5

7%

1,0
147,0

0%
7%

190,9
99,7
583,1

31/12/2019

AV
(%)31/12/2019

Análise
Horizontal
30/06/2020 x
31/12/2019
-8%

156,7

11%

0,9

0%

126,9

9%

9%
5%
29%

135,2
24,7
444,4

10%
2%
31%

16%
41%
304%
31%

42,1

2%

39,3

3%

7%

11%

Não circulante
Outros ativos realizáveis a
longo prazo
Imobilizado
Imposto de renda diferido
ativo
Total ativo não circulante

1.337,4
67,6

66%
3%

856,5
72,6

61%
5%

56%
-7%

1.447,1

71%

968,4

69%

49%

Total do Ativo

2.030,2

100%

1.412,8

100%

44%

313,1

15%

229,7

16%

36%

21,3

1%

0,9

0%

2.267%

182,9
18,4
6,8
542,5

9%
1%
0%
27%

89,1
24,8
7,8
352,3

6%
2%
1%
25%

105%
-26%
-13%
54%

207,6
58,5

10%
3%

84
33,5

6%
2%

147%
75%

PASSIVO
Circulante
Fornecedores e outras contas
a pagar
Instrumentos financeiros
derivativos
Empréstimos de curto prazo
Impostos a pagar
Outras obrigações correntes
Total passivo circulante
Não circulante
Empréstimos
Imposto de renda diferido
passivo
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Provisão para fechamento e
restauração de minas
Outras provisões
Outros passivos
Total passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Ágio na subscrição de ações
Outros resultados
abrangentes
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e do
patrimônio líquido

173,8

9%

121,5

9%

43%

52,8
2,5
495,2

3%
0%
24%

30,6
2,3
271,9

2%
0%
19%

73%
9%
82%

3.117,6
304,1
6,9

154%
15%
0%

2.294,6
223,4
21,7

162%
16%
2%

36%
36%
-68%

-2.436,3
992,3

-120%
49%

-1.751,2
788,5

-124%
56%

39%
26%

2.030

100%

1.412,7

100%

44%

Balanços Patrimoniais Consolidados (US$ milhões)
ATIVO
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Caixa restrito
Impostos a recuperar e outros
créditos
Estoques
Outros ativos circulantes
Total Ativo Circulante
Não circulante
Outros ativos realizáveis a
longo prazo
Imobilizado
Imposto de renda diferido
ativo
Total ativo não circulante
Total do Ativo
PASSIVO
Circulante
Fornecedores e outras contas a
pagar
Instrumentos financeiros
derivativos
Empréstimos de curto prazo
Impostos a pagar
Outras obrigações correntes
Total passivo circulante
Não circulante
Empréstimos
Imposto de renda diferido
passivo
Provisão para fechamento e

AV
30/06/2020
(%)30/06/2020
26,4
0.2
26,8

7%
0%
7%

34,9
18,2
106,5

31/12/2019

AV
(%)31/12/2019

Análise
Horizontal
30/06/2020 x
31/12/2019

38,9
0,2

11%
0%

-32%
0%
-15%

31,5

9%

9%
5%
29%

33,5
6,1
110,2

10%
2%
31%

4%
197%
-3%

7,7

2%

9,8

3%

-21%

244,2
12,4

66%
3%

212,5
18

61%
5%

15%
-31%

264,3
370,8

71%
100%

240,3
350,5

69%
100%

10%
6%

57,2

15%

57

16%

0%

3,9

1%

0,2

0%

1615%

33,4
3,4
1,2
99,1

9%
1%
0%
27%

22,1
6,2
1,9
87,4

6%
2%
1%
25%

51%
-45%
-36%
13%

37,9
10,7

10%
3%

20,9
8,3

6%
2%

82%
28%

31,7

9%

30,1

9%

5%
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restauração de minas
Outras provisões
Outros passivos
Total passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Ágio na subscrição de ações
Outros resultados abrangentes
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e do patrimônio
líquido

9,6
0,5
90,4

3%
0%
24%

7,6
0,6
67,5

2%
0%
19%

27%
-18%
34%

569,3
55,5
4,5
-448,1

154%
15%
1%
-121%

569,3
55,4
5,4
-434,5

162%
16%
2%
-124%

0%
0%
-16%
3%

181,2
370,7

49%
100%

195,6

56%

350,5

100%

-7%
6%

Análises das variações – 30 de junho de 2020 x 31 de dezembro de 2019
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
O valor em caixa e equivalentes em caixa alcançou R$ 144,5 milhões (US$ 26,4 milhões) em 30 de junho de
2020, uma redução de 8% em Reais (redução de 32% em dólares americanos) em relação a 31 de dezembro de
2019, quando encerrou em R$ 156,7 milhões (US$ 38,9 milhões). As principais fontes do caixa ao longo do
período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020 foram o caixa liquido gerado pelas atividades
operacionais e captação de empréstimos, enquanto os principais usos foram aquisição de ativo imobilizado,
pagamento de dividendos e pagamento de empréstimos de curto prazo.
Impostos a recuperar e outros créditos
A Companhia possuía R$ 147,0 milhões (US$ 26,8 milhões) em impostos sobre o valor adicionado e outros
créditos em 30 de junho de 2020, um aumento de 16% em Reais (redução de 15% em dólares americanos) em
relação a 31 de dezembro de 2019, quando encerrou em R$ 126,8 milhões (US$ 31,4 milhões). O aumento do
saldo em Reais no período deve-se principalmente a tomada de créditos pela aquisição de matérias-primas,
outros insumos e serviços, incluindo aumento de atividades no Complexo de EPP (Minas Brasileiras) devido a
abertura da mina de Ernesto.
Estoques
Em 30 de junho de 2020, os Estoques da Companhia eram de R$ 190,9 milhões (US$ 34,9 milhões), um
acréscimo de 41% em Reais (4% em dólares americanos) em relação ao valor registrado em 31 de dezembro de
2019, de R$ 135,2 milhões (US$ 33,5 milhões). O principal motivo do aumento do saldo foi a desvalorização
do Real em relação dólar americano no período.
Em relação ao total do ativo, estoques representavam 9% em 30 de junho de 2020, frente a 10% em 31 de
dezembro de 2019, tanto em Reais quanto dólares americanos.
Outros ativos circulantes
Em 30 de junho de 2020, os outros ativos circulantes da Companhia eram de R$ 99,7 milhões (US$ 18,2
milhões), um acréscimo de 304% em Reais (197% em dólares americanos) em relação ao valor registrado em
31 de dezembro de 2019, de R$ 24,7 milhões (US$ 6,2 milhões). O principal motivo do aumento do saldo
foram: (i) o reconhecimento contábil do valor justo da opção de dívida da Pandion; (ii) despesas capitalizadas
de IPO, relacionadas à oferta pública inicial de ações; e (iii) aumento do saldo de despesas antecipadas.
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Ativo não circulante
Imobilizado
Em 30 de junho de 2020, o ativo imobilizado da Companhia era de R$ 1.337,4 milhões (US$ 244,2 milhões),
um acréscimo de 56% em Reais (15% em dólares americanos) em relação ao valor registrado em 31 de
dezembro de 2019, de R$ 856,5 milhões (US$ 212,5 milhões). Os principais motivos do aumento do saldo em
Reais foram a desvalorização do Real frente ao dólar americano no período (resultado da conversão para moeda
estrangeira) e a aquisição do Projeto Gold Road. Em relação ao total do ativo, o ativo imobilizado representava
66% em 30 de junho de 2020, frente a 61% em 31 de dezembro de 2019, tanto em Reais quanto dólares
americanos.
Imposto de renda diferido ativo
A Companhia possuía R$ 67,6 milhões (US$ 12,4 milhões) em ativo fiscal diferido no exercício social encerrado
em 30 de junho de 2020. Em 31 de dezembro de 2019, o valor era R$ 72,6 milhões (US$ 18,0 milhões). A
principal causa da variação foi a desvalorização cambial do peso mexicano em relação ao dólar americano,
reduzindo o saldo do ativo registrado em pesos.
Passivo circulante
Fornecedores e outras contas a pagar
Em 30 de junho de 2020, o saldo de fornecedores e outras contas a pagar era de R$ 313,1 milhões (US$ 57,2
milhões), um aumento de 36% em Reais (0% em dólares americanos) em comparação aos R$ 229,7 milhões
(US$ 57,0 milhões) registrados em 31 de dezembro de 2019. O principal motivo do aumento foi a
desvalorização cambial do Real frente ao peso Mexicano. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido,
fornecedores e outras contas a pagar representavam 15% em 30 de junho de 2020, frente a 16% em 31 de
dezembro de 2019, tanto em Reais quanto dólares americanos.
Empréstimos de Curto Prazo
Em 30 de junho de 2020, o saldo de empréstimos de curto prazo era de R$ 182,9 milhões (US$ 33,4 milhões),
um aumento de 105% em Reais (51% em dólares americanos) em comparação aos R$ 89,1 milhões (US$ 22,1
milhões) registrados em 31 de dezembro de 2019. Os principais motivos do aumento foram a desvalorização do
Real frente ao dólar americano no período, uma vez que parcela majoritária dos empréstimos da Companhia
são contratos em dólares americanos, e a reclassificação de longo para curto prazo de parte dos saldos em aberto.
Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, empréstimos e financiamentos de curto prazo
representavam 9% em 30 de junho de 2020, frente a 6% em 31 de dezembro de 2019, tanto em Reais quanto
dólares americanos.
Passivo não circulante
Empréstimos de Longo Prazo
Em 30 de junho de 2020, o saldo de empréstimos de longo prazo era de R$ 207,6 milhões (US$ 37,9 milhões),
um aumento de 147% em Reais (82% em dólares americanos) em comparação aos R$ 84,0 milhões (US$ 20,9
milhões) registrados em 31 de dezembro de 2019. Os principais motivos do aumento foram a aquisição do
Projeto Gold Road em 27 de marco de 2020, onde a Companhia assumiu uma dívida contabilizada pelo valor
de R$ 128,8 milhões (US$ 25,2 milhões) e a desvalorização do Real frente ao dólar americano no período, uma
vez que parcela majoritária dos empréstimos da Companhia são contratos em dólares americanos.
Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, empréstimos e financiamentos de curto prazo
representavam 10% em 30 de junho de 2020, frente a 6% em 31 de dezembro de 2019, tanto em Reais quanto
dólares americanos.
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Imposto de renda diferido passivo
Em 30 de junho de 2020, o imposto de renda diferido passivo era de R$ 58,5 milhões (US$ 10,7 milhões), um
aumento de 75% em Reais (28% em dólares americanos) em comparação aos R$ 33,5 milhões (US$ 8,3
milhões) provisionados em 31 de dezembro de 2019. Esta variação ocorreu fundamentalmente em decorrência
da variação cambial do Real e do Peso Mexicano frente ao dólar americano.
Provisão para fechamento e restauração de minas
Em 30 de junho de 2020, a provisão para fechamento e restauração de minas era de R$ 173,8 milhões (US$
31,7 milhões), um aumento de 43% em Reais (5% em dólares americanos) em comparação aos R$ 121,5 milhões
(US$ 30,1 milhões) provisionados em 31 de dezembro de 2019. Esta variação ocorreu fundamentalmente em
decorrência da desvalorização do Real frente ao dólar americano e a aquisição do Projeto Gold Road, que
aumentou a necessidade de provisão para fechamento e restauração de minas.
Outras provisões
Em 30 de junho de 2020, o saldo de outras provisões era de R$ 52,8 milhões (US$ 9,6 milhões), um aumento
de 73% em Reais (27% em dólares americanos) em comparação aos R$ 30,6 milhões (US$ 7,6 milhões)
provisionados em 31 de dezembro de 2019. Esta variação ocorreu fundamentalmente em decorrência da
desvalorização do Real frente ao dólar americano e a atualização do saldo de provisões trabalhistas realizado
no primeiro trimestre de 2020.
Patrimônio líquido
Em 30 de junho de 2020, o patrimônio líquido era de R$ 992,3 milhões (US$ 181,2 milhões), um aumento de
26% em Reais (redução de 7% em dólares americanos) em comparação aos R$ 788,5 milhões (US$ 195,6
milhões) registrados em 31 de dezembro de 2019. Esta variação em Reais ocorreu principalmente em
decorrência da desvalorização cambial, uma vez que o valor do patrimonial líquido apresentou queda, em
dólares americanos, no trimestre, em decorrência de prejuízo auferido no período.
BALANÇOS PATRIMONIAIS
Comparação das Principais Contas Patrimoniais Consolidadas em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
– em Reais e em dólares americanos
Balanços Patrimoniais Consolidados (R$ milhões)
AV
ATIVO
31/12/2019
(%)
31/12/2018
2019
Circulante
Caixa e equivalentes de
156,7
11%
40,7
caixa
Caixa restrito
0,9
0%
–
Aplicações financeiras
–
0%
39,3
Impostos a recuperar e
126,8
9%
94,5
outros créditos
Estoques
135,2
10%
133,5
Ativos destinados à venda
–
0%
–
Outros ativos circulantes
24,7
2%
21,8
Total Ativo Circulante
444,4
31%
329,8

AV
(%)
2018

31/12/2017

AV
(%)
2017

Análise
Análise
Horizontal Horizontal
2019 x 2018 2018 x 2017

3%

39,0

6%

285%

4%

0%
3%

–
–

0%
0%

0%
-100%

0%
0%

8%

43,5

7%

34%

117%

11%
0%
2%
28%

127,3
80,9
9,9
300,6

21%
13%
2%
49%

1%
0%
13%
35%

5%
-100%
120%
10%
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Não circulante
Ativo realizável a longo
prazo
Imobilizado
Imposto de renda diferido
ativo
Total ativo não circulante
Total do Ativo
PASSIVO
Circulante
Fornecedores e outras
contas a pagar
Instrumentos financeiros
derivativos
Empréstimos de curto
prazo
Impostos a pagar
Outras obrigações
correntes
Total passivo circulante
Não circulante
Empréstimos
Imposto de renda diferido
passivo
Provisão para fechamento
e restauração de minas
Outras provisões
Outros passivos
Total passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Ágio na subscrição de
ações
Outros resultados
abrangentes
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e do
patrimônio líquido

39,3

3%

42,6

4%

48,6

8%

-8%

-12%

856,5
72,6

61%
5%

795,1
–

68%
0%

267,0
–

43%
0%

8%
0%

198%
0%

968,4

69%

837,7

72%

315,6

51%

16%

165%

1.412,8

100%

1.167,5

100%

616,2

100%

21%

89%

229,7

16%

195,3

17%

118,5

19%

18%

65%

0,9

0%

3,5

0%

3,0

0%

-74%

17%

89,1

6%

46,5

4%

59,7

10%

92%

-22%

24,8
7,9

2%
1%

8,0
5,2

1%
0%

16,7
6,5

3%
1%

210%
52%

-52%
-20%

352,4

25%

258,5

22%

204,4

33%

36%

26%

84,0
33,5

6%
2%

72,1
33,1

6%
3%

26,3
6,0

4%
1%

17%
1%

174%
452%

121,5

9%

99,6

9%

70,5

11%

22%

41%

30,6
2,3
271,9

2%
0%
19%

25,4
2,9
233,1

2%
0%
20%

24,7
4,5
132,0

4%
1%
21%

20%
-21%
17%

3%
-36%
77%

2.294,6
223,4

162%
16%

2.205,0
214,1

189%
18%

1.813,5
180,9

294%
29%

4%
4%

22%
18%

21,7

2%

24,9

2%

(33,2)

-5%

-13%

-175%

(1.751,2)
788,5

-124%
56%

(1.768,1)
675,9

-151%
58%

(1.681,4)
279,8

-273%
45%

-1%
17%

5%
142%

1.412,8

100%

1.167,5

100%

616,2

100%

21%

89%

Análise
Horizontal
2019 x 2018

Análise
Horizontal
2018 x 2017

Balanços Patrimoniais Consolidados (US$ milhões)
AV
ATIVO
31/12/2019
(%)
31/12/2018
2019
Circulante
Caixa e equivalentes de
38,9
11%
10,5
caixa
Caixa restrito
0,2
0%
–
Aplicações financeiras
–
0%
10,1
Impostos a recuperar e
31,5
9%
24,4
outros créditos
Estoques
33,5
10%
34,5

AV
(%)
2018

31/12/2017

AV
(%)
2017

3%

11,8

6%

270%

-11%

0%
3%

–
–

0%
0%

0%
-100%

0%
0%

8%

13,1

7%

29%

86%

11%

38,5

21%

-3%

-10%
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Ativos destinados à venda
Outros ativos circulantes
Total Ativo Circulante

–
6,1
110,2

0%
2%
31%

–
5,6
85,1

0%
2%
28%

24,5
3,0
90,9

13%
2%
49%

0%
9%
29%

-100%
87%
-6%

Não circulante
Ativo realizável a longo
prazo
Imobilizado
Imposto de renda diferido
ativo
Total ativo não circulante

9,8

3%

11,0

4%

14,7

8%

-11%

-25%

212,5

61%

205,2

68%

80,7

43%

4%

154%

18,0

5%

–

0%

–

0%

0%

0%

240,3

69%

216,2

72%

95,4

51%

11%

127%

Total do Ativo

350,5

100%

301,3

100%

186,3

100%

16%

62%

57,0

16%

50,4

17%

35,8

19%

13%

41%

0,2

0%

0,9

0%

0,9

0%

-78%

0%

22,1

6%

12,0

4%

18,1

10%

84%

-34%

6,2
1,9

2%
1%

2,1
1,3

1%
0%

5,0
2,0

3%
1%

195%
46%

-58%
-35%

87,4

25%

66,7

22%

61,8

33%

31%

8%

20,9

6%

18,6

6%

8,0

4%

12%

133%

8,3

2%

8,5

3%

1,8

1%

-2%

372%

30,1

9%

25,7

9%

21,3

11%

17%

21%

7,6
0,6
67,5

2%
0%
19%

6,6
0,7
60,1

2%
0%
20%

7,5
1,4
40,0

4%
1%
21%

15%
-14%
12%

-12%
-50%
50%

569,3

162%

569,1

189%

548,2

294%

0%

4%

55,4

16%

55,3

18%

54,6

29%

0%

1%

5,4

2%

6,4

2%

(10,0)

-5%

-16%

-164%

(434,5)
195,6

-124%
56%

(456,3)
174,4

-151%
58%

(508,3)
84,6

-273%
45%

-5%
12%

-10%
106%

350,5

100%

301,3

100%

186,3

100%

16%

62%

PASSIVO
Circulante
Fornecedores e outras
contas a pagar
Instrumentos financeiros
derivativos
Empréstimos de curto
prazo
Impostos a pagar
Outras obrigações
correntes
Total passivo circulante
Não circulante
Empréstimos
Imposto de renda diferido
passivo
Provisão para fechamento
e restauração de minas
Outras provisões
Outros passivos
Total passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Ágio na subscrição de
ações
Outros resultados
abrangentes
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e do
patrimônio líquido
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Análises das variações - 2019 x 2018
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
O valor em caixa e equivalentes em caixa alcançou R$ 156,7 milhões (US$ 38,9 milhões) no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, um aumento de 285% em Reais (270% em dólares americanos) em
relação ao mesmo período em 2018, quando encerrou em R$ 40,7 milhões (US$ 10,5 milhões). As principais
fontes de caixa ao longo de 2019 foram a geração operacional e a contratação de empréstimos e financiamentos
juntos a instituições financeiras.
Aplicações Financeiras
A Companhia encerrou o exercício social de 2019 sem saldo de aplicações financeiras. No exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possuía R$ 39,3 milhões (US$ 10,1 milhões) na mesma
rubrica, com vencimento em prazo superior a 3 meses. O saldo de aplicações financeiras da Companhia em 31
de dezembro de 2018 foi transferido para a conta caixa e equivalentes em caixa ao longo do exercício social de
2019.
Impostos a recuperar e outros créditos
A Companhia possuía R$ 126,8 milhões (US$ 31,5 milhões) em impostos sobre o valor adicionado e outros
créditos no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, um aumento de 34% em Reais (29% em
dólares americanos) em relação ao mesmo período em 2018, quando encerrou em R$ 94,5 milhões (US$ 24,4
milhões). O aumento do saldo no período deve-se principalmente ao aumento do contas a receber no Complexo
Aranzazu em 31 de dezembro de 2019, em comparação a mesma data do ano anterior, e em impostos a recuperar
nas diferentes jurisdições onde a companhia atua. Ao longo do exercício de 2019, a Companhia recuperou
impostos sobre valor adicionado nas três jurisdições onde possui operação.
Ativo não circulante
Imobilizado
Em 31 de dezembro de 2019, o ativo imobilizado da Companhia era de R$ 856,5 milhões (US$ 212,5 milhões),
um acréscimo de 8% em Reais (4% em dólares americanos) em relação ao valor registrado em 31 de dezembro
de 2018, de R$ 795,1 milhões (US$ 205,2 milhões). O principal motivo do aumento do saldo foram adições ao
ativo imobilizado, sobretudo investimentos realizados no Complexo Aranzazu durante o exercício de 2019. Em
relação ao total do ativo, o ativo imobilizado representava 61% em 31 de dezembro de 2019, frente a 68% em
31 de dezembro de 2018, tanto em Reais quanto dólares americanos.
Imposto de renda diferido ativo
A Companhia possuía R$ 72,6 milhões (US$ 18,0 milhões) em ativo fiscal diferido no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019. No exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2018, o valor era nulo. O
aumento deve-se a reversão de impairment fiscal no Complexo Aranzazu, como resultado de lucros auferidos
no exercício de 2019 e expectativa da administração da Companhia para lucros nos exercícios seguintes.
Passivo circulante
Fornecedores e outras contas a pagar
Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de fornecedores e outras contas a pagar era de R$ 229,7 milhões (US$
57,0 milhões), um aumento de 18% em Reais (13% em dólares americanos) em comparação aos R$ 195,3
milhões (US$ 50,4 milhões) registrados em 31 de dezembro de 2018. Os principais motivos do aumento foram
a retomada gradual da produção das atividades no Complexo Aranzazu, com consequente acréscimo do volume
de compras, e alongamento no prazo de pagamento de fornecedores no Complexo EPP. Em relação ao total do
passivo e patrimônio líquido, fornecedores e outras contas a pagar representavam 16% em 31 de dezembro de
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2019 e 17% em 31 de dezembro de 2018, tanto em Reais quanto dólares americanos.
Empréstimos e Financiamentos – Curto Prazo
Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de empréstimos e financiamentos de curto prazo era de R$ 89,1 milhões
(US$ 22,1 milhões), um aumento de 92% em Reais (84% em dólares americanos) em comparação aos R$ 46,5
milhões (US$ 12,0 milhões) registrados em 31 de dezembro de 2018. O principal motivo do aumento foram
empréstimos e financiamento obtidos pelo Complexo EPP para a abertura da mina Ernesto, além de
reclassificação de parte da dívida, principalmente do Complexo Aranzazu, de longo para curto prazo durante o
exercício de 2019.
Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, empréstimos e financiamentos de curto prazo
representavam 6% em 31 de dezembro de 2019 e 4% em 31 de dezembro de 2018, tanto em Reais quanto dólares
americanos.
Em janeiro de 2020, a Apoena e o Banco Santander Brasil chegaram a um acordo para refinanciar um contrato
de empréstimo no valor de US$ 4,5 milhões (R$ 19,2 milhões). O empréstimo possui uma taxa de juros anual
de 7,18%, com vencimento em janeiro de 2021.
Imposto de renda corrente passivo
Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de imposto de renda a pagar era de R$ 24,8 milhões (US$ 6,2 milhões),
um aumento de 210% em Reais (195% em dólares americanos) em comparação aos R$ 8,0 milhões (US$ 2,1
milhões) registrados em 31 de dezembro de 2018. O principal motivo do aumento foi o resultado fiscal apurado
no quarto trimestre de 2019 pela empresa Minerals de Occidente, proprietária do Complexo San Andrés, em
Honduras.
Passivo não circulante
Provisão para fechamento e restauração de minas
Em 31 de dezembro de 2019, a provisão para fechamento e restauração de minas era de R$ 121,5 milhões (US$
30,1 milhões), um aumento de 22% em Reais (17% em dólares americanos) em comparação aos R$ 99,6 milhões
(US$ 25,7 milhões) provisionados em 31 de dezembro de 2018. Esta variação ocorreu fundamentalmente em
decorrência da adição de provisão durante o exercício de 2019 e ajustes em estimativas.
A mudança na estimativa durante 2019 ocorreu devido à revisão das taxas de desconto e de inflação em todas
as jurisdições.
Patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2019, o patrimônio líquido era de R$ 788,5 milhões (US$ 195,6 milhões), em
comparação com R$ 675,9 milhões (US$ 174,5 milhões) em 31 de dezembro de 2018. Esta variação de R$
112,6 milhões (US$ 21,1 milhões) ocorreu principalmente em decorrência da variação cambial entre os anos
subsequentes em questão. Em relação à variação de US$ 21,8 milhões, esta é justificada pelo incremento nos
lucros acumulados no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 – a variação nos lucros acumulados
entre o período em questão foi de US$ 21,1 milhões. O câmbio adotado foi de R$ 4.03 / US$ em 31 de dezembro
de 2019 e de R$ 3,87 / US$ em 31 de dezembro de 2018.
Análises das variações - 2018 x 2017
Ativo Circulante
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Caixa e Equivalentes de Caixa
O valor em caixa e equivalentes de caixa alcançou R$ 40,7 milhões (US$ 10,5 milhões) no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018, um aumento de 4% em Reais (redução de 11% em dólares americanos)
em relação ao mesmo período em 2017, quando encerrou em R$ 39,0 milhões (US$ 11,8 milhões). O aumento
do saldo em Reais deve-se principalmente ao efeito da variação cambial (desvalorização do Real frente ao dólar
no período) no período e à transferência de parte do caixa para Aplicações Financeiras.
Aplicações Financeiras
A companhia encerrou o exercício social de 2018 com saldo de R$ 39,3 milhões (US$ 10,1 milhões) em
aplicações financeiras. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a Companhia não possuía
saldo em aplicações financeiras. O saldo de aplicações financeiras da Companhia em 31 de dezembro de 2018
explica-se pela aplicação de caixa em investimentos com prazo de maturação superior a 90 dias.
Impostos a recuperar e outros créditos
A Companhia possuía R$ 94,5 milhões (US$ 24,4 milhões) em impostos sobre o valor adicionado e outros
créditos no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, um aumento de 117% em Reais (85% em
dólares americanos) em relação ao mesmo período em 2017, quando encerrou em R$ 43,5 milhões (US$ 13,1
milhões). O aumento do saldo no período deve-se principalmente ao aumento de impostos a recuperar nas
diferentes jurisdições onde a Companhia atua, consequência dos benefícios tributários aplicáveis a empresas de
perfil exportador naquelas localidades, bem como aumento das atividades no Complexo de EPP.
Ativos mantidos para revenda
A Companhia encerrou o exercício social de 2018 sem saldo de ativos mantidos para revenda. No exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a Companhia possuía saldo de R$ 80,9 milhões (US$ 24,5
milhões) de ativos mantidos para revenda, referente ao contrato de compra e venda da Mineração Vale Verde
em dezembro de 2017, no exercício de 2018, esse valor se encontrava zerado.
Ativo não circulante
Imobilizado
Em 31 de dezembro de 2018, o ativo imobilizado da Companhia era de R$ 795,1 milhões (US$ 205,2 milhões),
um acréscimo de 198% em Reais (154% em dólares americanos) em relação ao valor registrado em 31 de
dezembro de 2017, de R$ 267,0 milhões (US$ 80,7 milhões). Os principais fatores para o aumento de R$ 528,1
milhões (US$ 124,5 milhões) durante o ano de 2018 foram:
•
•
•

Reversão de impairment do Complexo Aranzazu no valor de R$ 204,3 milhões (US$ 53,7 milhões)
Incorporação da Rio Novo Gold Inc. no valor de R$ 164,6 milhões (US$ 50,5 milhões)
Resultado conversão de moeda estrangeira no valor de R$ 81,9 milhões

Em relação ao total do ativo, o ativo imobilizado representava 68% em 31 de dezembro de 2018, frente a 43%
em 31 de dezembro de 2017.
Passivo circulante
Fornecedores e outras contas a pagar
Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de fornecedores e outras contas a pagar era de R$ 195,3 milhões (US$
50,4 milhões), um aumento de 65% em Reais (41% em dólares americanos) em comparação aos R$ 118,5
milhões (US$ 35,8 milhões) registrados em 31 de dezembro de 2017. O principal motivo para tal variação foi
o aumento de R$ 53,9 milhões (US$ 10,9 milhões) da conta de fornecedores, como consequência do início das
operações do Complexo Aranzazu.
Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, fornecedores e outras contas a pagar representavam 17%
em 31 de dezembro de 2018 e 19% em 31 de dezembro de 2017, tanto em Reais quanto dólares americanos
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Empréstimos e Financiamentos – Curto Prazo
Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de empréstimos e financiamentos de curto prazo era de R$ 46,5 milhões (US$
12,0 milhões), uma redução de 22% em Reais (34% em dólares americanos) em comparação aos R$ 59,7 milhões
(US$ 18,1 milhões) registrados em 31 de dezembro de 2017. O principal motivo da redução foi a amortização da
linha de Capital de Giro da Companhia com Yamana Gold, num total de R$ 27,5 milhões (US$ 7,9 milhões). Os
Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo representavam 4,0% em relação ao total do passivo e patrimônio
líquido, em 31 de dezembro de 2018 e 10% em 31 de dezembro de 2017, tanto em Reais quanto dólares americanos.
Imposto de renda corrente passivo
Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de imposto de renda a pagar era de R$ 8,0 milhões (US$ 2,1 milhões),
uma redução de 52% em Reais (59% em dólares americanos) em comparação aos R$ 16,7 milhões (US$ 5,0
milhões) registrados em 31 de dezembro de 2017. O principal motivo da redução foi o resultado fiscal apurado
no período pelo Complexo San Andrés, em Honduras.
Patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2018, o patrimônio líquido era de R$ 675,9 milhões (US$ 174,5 milhões), em
comparação com R$ 279,8 milhões (US$ 84,6 milhões) em 31 de dezembro de 2017. Esta variação ocorreu em
decorrência (i) das ações e opções emitidas na incorporação da Rio Novo Gold, no valor de R$ 68,2 milhões
(US$ 20,9 milhões) e (ii) dos resultados do período, no valor de R$ 193,0 milhões (US$ 52,0 milhões).
FLUXO DE CAIXA
Comparação entre os períodos de seis meses encerrados em 30 de junho de 2020 e 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais

30/06/2020

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

Em R$ milhões
82,2

26,5

210%

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
Caixa líquido utilizado nas atividades de
financiamentos
Aumento (redução) de caixa e equivalente a caixa

(104,9)

(15,4)

581%

(17,3)

5,3

-426%

(40,0)

16,4

-344%

Variação cambial de caixa e equivalentes em caixa
Caixa e equivalente a caixa no início do exercício
Caixa e equivalente a caixa no final do exercício

27,8
156,7
144,5

0,4
40,7
57,5

6.850%
285%
151%

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Caixa líquido proveniente das atividades
operacionais
Caixa líquido utilizado nas atividades de
investimento
Caixa líquido utilizado nas atividades de
financiamentos
Aumento (redução) de caixa e equivalente a
caixa
Variação cambial de caixa e equivalentes
em caixa
Caixa e equivalente a caixa no início do
exercício
Caixa e equivalente a caixa no final do
exercício

30/06/2020

30/06/2019

AH

30/06/2019

AH

Em US$ milhões
14,3

7,0

104%

(21,3)

(4,0)

433%

(3,3)

1,5

-320%

(10,2)

4,5

-327%

(2,2)

-

-100%

38,9

10,5

270%

26,4

15,0

76%
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Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
O fluxo de caixa proveniente de atividades operacionais aumentou 210% em Reais (104% em dólares
americanos) no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020 em comparação com o mesmo período
de 2019, passando de R$ 26,5 milhões (US$ 7,0 milhões) em 30 de junho de 2019 para R$ 82,2 milhões (US$
14,3 milhões) em 30 de junho de 2020. O principal motivo para essa variação foi o aumento do resultado
operacional no período.
Caixa líquido utilizado nas das atividades de investimento
O fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimentos totalizou R$ 104,9 milhões (US$ 4,0 milhões) no
período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020, comparado com R$ 15,4 milhões (US$ 21,3 milhões)
no período de seis meses findo em 30 de junho de 2019. Os principais motivos para o uso do caixa no período
de seis meses encerrado em 30 de junho foram os desenvolvimentos das minas de Ernesto, no Complexo de
EPP, e desenvolvimento de Gold Road.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos
A saída de caixa proveniente das atividades de financiamentos totalizou R$ 17,3 milhões (US$ 3,3 milhões) no
período de seis meses encerrado em 30 de junho, comparado com uma entrada de caixa de R$ 5,3 milhões (US$
1,5 milhão) no mesmo período de 2019. Essa movimentação observada no período de seis meses encerrado em
30 de junho teve como principais origens:








novos empréstimos de R$ 35,6 milhões (US$ 8,0 milhões);
R$ 13,6 milhões (US$ 3,0 milhões) correspondentes a dividendos declarados em dezembro de 2019 e pagos
em janeiro de 2020;
Pagamento de R$ 0,6 milhão (US$ 0,1 milhão) referente a exercício de opções de ações
amortização de empréstimos de curto prazo de R$ 24,3 milhões (US$ 5,1 milhões);
amortização de outros passivos em R$ 3,4 milhões (US$ 0,7 milhão);
pagamento do principal de passivos de arrendamento em R$ 3,0 milhões (US$ 0,6 milhão); e
juros pagos sobre dívidas R$ 8,1 milhões (US$1,7 milhões).

Comparação entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais

2019

2018

AH

(1)

Em R$ milhões
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

144,8

39,4

268%

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento

(63,6)

(55,1)

15%

30,9

(3,0)

(1.130%)

3,9

20,3

(81%)

112,1
40,7
156,7

(18,6)
39,0
40,7

(703%)
4%
285%

Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos
Variação cambial de caixa e equivalentes em caixa
Aumento (redução) de caixa e equivalente a caixa
Caixa e equivalente a caixa no início do exercício
Caixa e equivalente a caixa no final do exercício
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Comparação entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais

2019

2018

AH

Em US$ milhões
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

36,1

11,3

219%

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento

(15,4)

(10,6)

45%

7,9

(1,9)

(516%)

Variação cambial de caixa e equivalentes em caixa
Aumento (redução) de caixa e equivalente a caixa

(0,2)
28,6

0
(1,3)

(2.300%)

Caixa e equivalente a caixa no início do exercício
Caixa e equivalente a caixa no final do exercício

10,5
38,9

11,8
10,5

(11%)
270%

Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
Mesmo com aumento gradual da produção nos Complexos de San Andrés e Aranzazu atingindo sua capacidade
máxima apenas no segundo semestre de 2019, o fluxo de caixa proveniente de atividades operacionais aumentou
268% em Reais (219% em dólares americanos) no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 em
comparação com o mesmo período de 2018, passando de R$ 39,4 milhões (US$ 11,3 milhões) em 2018 para
R$144,8 milhões (US$ 36,1 milhões) em 2019. Os principais motivos para essa variação foram um desempenho
operacional mais forte, principalmente devido a: (i) início e aumento gradual da produção do Complexo
Aranzazu; (ii) aumento do preço do ouro - em 2019 o preço médio bruto do ouro realizado pela Companhia foi
de US$ 1.378 por onça, enquanto que em 2018, o preço foi de US$ 1.293 por onça.
Caixa líquido utilizado nas das atividades de investimento
O fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimentos totalizou R$ 63,6 milhões (US$ 15,4 milhões) no
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, comparado com R$ 55,1 milhões (US$ 10,6 milhões) no
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018. Os principais motivos para o uso do caixa em 2019 foram: (i)
Aquisição de imobilizado no valor de R$ 103,5 milhões (US$ 25,8 milhões) (ii) resgate de aplicação de R$ 39,0
milhões (US$ 10,1 milhões) em investimentos de curto prazo, que saíram do caixa e equivalentes da companhia
em 2018 e retornaram em 2019.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos
A entrada de caixa proveniente das atividades de financiamentos totalizou R$ 30,9 milhões (US$ 7.9 milhões)
no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, comparado com uma saída de caixa de R$ 3,0 milhões
(US$ 1,9 milhões) no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018. A menor amortização de empréstimos
foi o principal motivo desta diferença: no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, foram
amortizados R$ 34,0 milhões (US$ 8,7 milhões) de empréstimos de curto prazo, enquanto no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018 foram amortizados R$ 66,7 milhões (US$ 19,0 milhões) em empréstimos
de curto prazo.
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Comparação entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais

2018

2017

AH

Em R$ milhões
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

39,4

19,8

99%

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento

(55,1)

(25,0)

120%

(3,0)

7,8

(138%)

20,3
(18,6)
39,0
40,7

1,5
2,6
34,9
39,0

1.253%
(815%)
12%
4%

2018

2017

Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos
Variação cambial de caixa e equivalentes de caixa
Aumento (redução) de caixa e equivalente a caixa
Caixa e equivalente a caixa no início do exercício
Caixa e equivalente a caixa no final do exercício
Fluxo de caixa das atividades operacionais

AH

Em US$ milhões
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

11,3

6,6

70%

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento

(10,6)

(7,9)

34%

Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos

(1,9)

2,4

(179%)

Aumento (redução) de caixa e equivalente a caixa
Caixa e equivalente a caixa no início do exercício
Caixa e equivalente a caixa no final do exercício

(1,3)
11,8
10,5

1,1
10,7
11,8

(218%)
10%
(11%)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
O fluxo de caixa proveniente de atividades operacionais aumentou 99% em Reais (70% em dólares americanos)
no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 em comparação com o mesmo período de 2017, passando
de R$ 19,8 milhões (US$ 6,6 milhões) para R$ 39,4 milhões (US$ 11,2 milhões). O principal motivo para essa
variação foi uma variação positiva no capital de giro em decorrência da redução de estoques.
Caixa líquido utilizado nas das atividades de investimento
O fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimentos totalizou R$ 55,1 milhões (US$ 10,6 milhões) no
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, comparado com R$ 25,0 milhões (US$ 7,9 milhões) no
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017. Os principais motivos para essa variação foram: i) saída de
caixa por adição de imobilizado em R$ 117,3 milhões, principalmente impactado por investimentos para
reinício das atividades do Complexo Aranzazu; (ii) saída de caixa para aplicações financeiras de R$ 38,6
milhões, (iii) entrada de caixa pelo recebimento de valor de venda da Mineração Vale Verde, no valor de R$
97,4 milhões.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos
A saída de caixa proveniente das atividades de financiamentos totalizou R$ 3,0 milhões (US$ 1,9 milhões) no
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, comparado com uma entrada de caixa de R$ 7,8 milhões (US$
2,4 milhões) no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017. Os principais motivos para essa variação foram
um maior volume de liquidação de empréstimos de curto prazo no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2018, no valor de R$ 66,7 milhões (US$ 19,0 milhões), comparado com amortização de empréstimos de curto
prazo no valor de R$ 22,0 milhões (US$ 6,8 milhões) no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.
Efeito de ganho de variação cambial em caixa e equivalentes totalizou R$ 20,3 milhões (US$ 0.0) no exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2018, comparado com um ganho de variação cambial em caixa e equivalentes
de R$ 1,4 milhões em 31 de dezembro de 2017. O motivo dessa variação se deve a à alta desvalorização do Real
em 2018 (17,13%), com a Companhia reconhecendo um maior efeito cambial em caixa e equivalentes de caixa.
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10.2 - Resultado operacional e financeiro
a.

Resultados das operações da Companhia, em especial:
i.

Descrição de quaisquer componentes importantes da receita

A Companhia é uma empresa de ouro e cobre que atua no continente americano, assim, seus resultados
financeiros estão diretamente correlacionados com o preço do ouro e cobre, os quais podem variar amplamente
e sem previsibilidade. Estes preços são afetados por inúmeros fatores macro e microeconômicos, políticos,
sociais, ambientais, monetários, bélicos, entre outros. Desde a crise financeira que afetou os mercados globais
em 2008, os bancos centrais vêm aumentando sua demanda, como forma de se proteger contra potenciais crises
econômicas.
Da mesma forma e, de acordo com o World Gold Council, as variáveis que determinam seu preço podem ser
agrupadas em quatro categorias: (i) expansão econômica e da riqueza, (ii) riscos e incertezas no mercado, (iii)
custo de oportunidade; e (iv) pressões de curto prazo.
(i)

Expansão econômica e da riqueza: Como um produto de consumo e veículo de poupança de longo
prazo, a demanda por ouro tem historicamente apresentado uma correlação positiva com o crescimento
econômico. Aumentos na renda tendem a gerar maior demanda por jóias, além de impactar
positivamente a produção de eletrônicos e de produtos de alta tecnologia. Como porto seguro, sua
demanda tem sido altamente correlacionada com períodos de risco acentuado.

(ii)

Riscos e incertezas no mercado: O preço do ouro é afetado significativamente por fatores
macroeconômicos, como expectativas de inflação, nível das taxas de juros, força relativa das moedas,
mudanças na política de reservas dos bancos centrais, turbulências políticas globais ou regionais e o
humor geral dos investidores. Em momentos de inflação alta e desvalorização da moeda, o ouro é
normalmente visto como um refúgio, o que aumenta sua pressão compradora e impacta seu preço de
mercado.

(iii)

Custo de oportunidade: O preço do ouro aumentou na comparação anual de 2000 a 2011, quando
alcançou a máxima histórica de US$ 1.900,2/onça. Subsequentemente, os preços se deterioraram entre
2012 e 2015, até se recuperarem para o segundo semestre de 2019. Essas oscilações foram causadas
por diversos fatores macroeconômicos e mudanças no custo de oportunidade de manter ouro como
investimento. Como exemplo, o ouro enfrentou dificuldades na maior parte de 2018 à medida que o
dólar americano se fortalecia, o Federal Reserve Bank (banco central dos Estados Unidos) continuava
a aumentar os juros de maneira consistente e a economia norte-americana era estimulada por cortes de
impostos promovidos pelo governo. Esses fatores melhoraram o humor dos investidores, o que elevou
o preço das ações no mercado norte-americano e, por sua vez, pressionou negativamente o preço do
ouro. O gráfico abaixo ilustra essas oscilações.

(iv)

Pressões de curto prazo: Fluxos de capital podem exercer pressão sobre os preços de ouro quando
investidores realizam realocações tácticas ou reposicionam o portfólio.
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No gráfico abaixo é possível observar a variação do preço do ouro desde 2000.
Preço histórico do ouro no mercado à vista (US$/onça)
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Fonte: Bloomberg, em 31 de março de 2020.
Por outro lado, o cobre é uma commodity negociada em bolsa internacionalmente, e seu preço é determinado
pela dinâmica entre oferta e demanda globais.
Preço histórico do cobre no mercado à vista (US$/tonelada)
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Fonte: Bloomberg, em 31 de março de 2020.
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Da mesma forma que o preço dos minerais tem um efeito direto sobre a receita da Companhia, outro fator
fundamental é o volume de produção. No ano de 2019, a companhia produziu 114.307 Oz de ouro e 42.396
toneladas de concentrado de cobre, que é composto por diversos metais e que geram receitas principalmente de
cobre e ouro.
Complexo Aranzazu:
O Complexo Aranzazu produz um concentrado que contém diversos metais, com destaque para cobre e ouro.
Ao longo do ano de 2019, Aranzazu produziu 63.339 onças de ouro equivalente. No primeiro semestre de 2020,
a produção alcançou 28.516 onças de ouro equivalente.
Complexo San Andrés
O Complexo de San Andrés produz ouro com uma pequena concentração de prata como subproduto. Em 2019,
atingiu uma produção de 58.374 Oz de ouro.
No primeiro semestre de 2020, a produção de ouro no Complexo de San Andrés alcançou 23.199 Oz, devido ao
plano de mina ter sido impactado pela paralização de atividades em 16 de março de 2020 como medidas do
governo hondurenho para evitar a propagação do Covid-19.
Complexo de EPP
O Complexo de EPP produz ouro com uma pequena concentração de prata como subproduto, tendo atingido
uma produção de 55.891Oz de ouro em 2019. No primeiro semestre de 2020, a produção alcançou 24.6558 Oz
de ouro (excluindo onças produzidas e capitalizadas).
Por último, outro fator que afeta diretamente a receita da companhia é o preço do dólar americano. Como o preço
das commodities são usualmente cotados nessa moeda, a taxa de câmbio acaba se tornando um fator fundamental
para a consolidação de resultados em Reais, uma vez que a Companhia reporta seus resultados em dólares
americanos, sua moeda funcional.
ii.

Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Vide 10.2 (a) i.
b.
Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações
de volumes e introdução de novos produtos e serviços
Vide 10.2 (a) i.
c.
Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa
de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor, quando relevante
Vide 10.2 (a) i.
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a.

introdução ou alienação de segmento operacional

Aquisição do Projeto Gold Road
Em 27 de março de 2020, a Companhia concluiu a aquisição da Para Resources Inc. uma mina de ouro localizada
no Estado do Arizona, nos Estados Unidos da América, chamada "Gold Road".
A aquisição foi concluída por um preço de US$ 1,00 e a Companhia assumiu uma dívida "non recourse"
(empréstimo garantido apenas pelos bens onerados, sem que outros bens do devedor possam ser executados) de
US$ 35,0 milhões com a PPG Arizona Holdings, com opção de pré-pagamento por US$ 24,0 milhões durante
o primeiro ano. O vencimento do empréstimo é em 30 de novembro de 2023 e o empréstimo não menciona
expressamente juros remuneratórios, de modo que a Companhia estimou um custo implícito do empréstimo de
16,5%, reconhecendo em seu balanço um passivo no valor de US$ 25,2 milhões.
A Companhia tem a expectativa que o Projeto Gold Road declare produção comercial no quarto trimestre de
2020, reconhecendo receitas e custos dentro do exercício social a ser concluído em 31 de dezembro de 2020.
b.

constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Não se aplica ao exercício social terminado em 31 de dezembro de 2019.
c.

eventos ou operações não usuais

Não se aplica ao exercício social terminado em 31 de dezembro de 2019.
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a.

mudanças significativas nas práticas contábeis

IFRS 9 - Instrumentos financeiros - A norma foi emitida em sua versão final pelo IASB em julho de 2014,
reunindo as fases de classificação e mensuração, redução ao valor recuperável e contabilização de hedge do
projeto do IASB para substituir a IAS 39, "Instrumentos financeiros: reconhecimento e mensuração" ("IAS
39"). A norma mantém, mas simplifica, o modelo de mensuração mista e estabelece duas categorias principais
de mensuração para ativos financeiros: custo amortizado e valor justo. A norma IFRS 9 se aplica a períodos
anuais iniciados a partir de 1º de janeiro de 2018, com adoção antecipada permitida. A adoção do IFRS 9 não
resultou em alterações na mensuração dos instrumentos financeiros existentes na Companhia na data de
transição. Em relação à classificação, ativos financeiros anteriormente classificados como empréstimos e
recebíveis, que já eram mensurados ao custo amortizado, foram reclassificados para ativos financeiros ao custo
amortizado. A política contábil para instrumentos financeiros sumarizada na Nota 3 foi adotada em 1º de janeiro
de 2018, sem a reapresentação da informação comparativa, e substitui a política contábil anteriormente existente
da Companhia sobre instrumentos financeiros, sumarizada na Nota 3 das demonstrações financeiras
consolidadas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017.
IFRS 15 - Receita de Contratos com Clientes - A norma final sobre receita de contratos com clientes foi emitida
em maio de 2014 e se aplica a períodos anuais iniciados a partir de 1º de janeiro de 2018 para entidades de
capital aberto, com adoção antecipada permitida. A norma abrange os princípios que uma entidade deve aplicar
para divulgar informações úteis aos usuários das demonstrações financeiras sobre a natureza, montante, época
e incerteza da receita e fluxos de caixa decorrentes de contratos com clientes. As entidades têm a opção de usar
uma abordagem retrospectiva completa ou uma abordagem retrospectiva modificada para adotar a orientação.
A adoção do IFRS 15 não afetou o processo de reconhecimento de receita dos acordos preliminares de preços
existentes da Companhia em vendas de concentrado de metais, exceto pela abertura da receita da Companhia
para fins de divulgação nas notas explicativas. A política contábil para reconhecimento de receita, sumarizada
na Nota 3, foi adotada em 1º de janeiro de 2018, utilizando a abordagem retrospectiva modificada e substitui a
política contábil anteriormente existente da Companhia sobre reconhecimento de receita, sumarizada na Nota 3
das demonstrações financeiras consolidadas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017.
O IFRS 2 - Pagamento Baseado em Ações - A norma foi alterada para tratar (i) de certas questões relacionadas
à contabilização de prêmios liquidados em dinheiro, e (ii) a contabilização de prêmios liquidados em ações que
incluem um recurso de "liquidação líquida" em relação aos impostos retidos na fonte dos empregados, em vigor
para exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2018. Não haverá impacto material nas demonstrações
financeiras com a adoção desta norma.
IFRIC 23 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro - A interpretação esclarece como os requisitos
de reconhecimento e mensuração da IAS 12 - Tributos sobre o Lucro são aplicados quando houver incerteza
sobre os tratamentos de tributos sobre o lucro vigentes para exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de
2019. A Companhia determinou que isso não tenha um impacto material nas demonstrações financeiras sobre
a adoção desta norma.
b. efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
Novas Políticas Contábeis Aplicáveis para 2019
a)

IFRS 16 - Arredamentos

A Companhia adotou o IFRS 16 - Arrendamentos, em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, usando a
abordagem retrospectiva modificada; porém, os comparativos para o período de relatório de 2018 não estão
sendo reapresentados e são contabilizados de acordo com o IAS 17 - Arrendamentos, e a IFRIC 4 Determinação de se um Contrato Contém um Arrendamento, conforme permitido por disposições transitórias
específicas na norma.
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A Companhia arrenda vários equipamentos de mineração, veículos leves e imóveis. Esses contratos de
arrendamento são normalmente celebrados para períodos fixos de 1 a 5 anos, mas podem conter opções de
prorrogação. Os prazos do arrendamento são negociados em bases individuais e contêm vários termos e
condições diferentes. Os contratos de arrendamento não impõem cláusulas restritivas para a Companhia e os
ativos arrendados não são usados como garantia para fins de empréstimos. Até o final de 2018, esses
arrendamentos eram classificados como arrendamentos operacionais.
Com a adoção do IFRS 16, a Companhia reconheceu passivos de arrendamento em relação a arrendamentos
que eram anteriormente classificados como arrendamentos operacionais de acordo com os princípios do IAS 17.
Esses passivos eram mensurados ao valor presente dos pagamentos de arrendamento remanescentes,
descontados usando a taxa de juros implícita no arrendamento individual, se a taxa pudesse ser prontamente
determinada, ou as taxas de juros incrementais sobre empréstimos da Companhia, se a taxa não pudesse ser
prontamente determinada, a partir de 1º de janeiro de 2019. De acordo com o IFRS 16, cada pagamento de
arrendamento é alocado entre o passivo de arrendamento e a despesa financeira. A despesa financeira, ou
amortização do desconto, sobre o passivo de arrendamento é debitada às Demonstrações Consolidadas do
Resultado e do Resultado Abrangente usando o método dos juros efetivos, de modo a produzir uma taxa de
juros periódica constante sobre o saldo remanescente do passivo de arrendamento para cada período.
A Companhia observou que a taxa de desconto pela média ponderada aplicada aos passivos de arrendamento
em 1º de janeiro de 2019 era de 8%.
Ao determinar o valor presente líquido dos pagamentos de arrendamento a seguir no cálculo do passivo de
arrendamento em 1º de janeiro de 2019, a Companhia considerou o seguinte:
•
•
•
•
•
•

Pagamentos fixos (incluindo pagamentos fixos na essência), menos quaisquer incentivos de
arrendamento a receber;
Pagamentos variáveis de arrendamento que são baseados em um índice ou uma taxa;
Valores que se espera que sejam pagos pela Companhia sob garantias do valor residual;
O preço de exercício de uma opção de compra se a Companhia estiver razoavelmente certa de exercer
essa opção;
Quando um arrendamento contém uma opção de prorrogação, os pagamentos de arrendamento para o
período da prorrogação foram incluídos no cálculo do passivo de arrendamento se a Companhia estava
razoavelmente certa de que iria exercer a opção; e
Pagamentos de multas pelo término do arrendamento, se o termo do arrendamento reflete o exercício
dessa opção pela Companhia.

Adicionalmente, nenhum ajuste foi necessário quando da adoção do IFRS 16 para arrendamentos financeiros,
uma vez que a Companhia não tinha arrendamentos anteriormente classificados como tais em 31 de dezembro
de 2018.
Os efeitos da adoção do IFRS 16, conforme refletidos em 1º de janeiro de 2019, foram o reconhecimento de um
passivo de arrendamento no valor de R$ 3.414. Os passivos de arrendamento de curto e de longo prazo em 31
de dezembro de 2019 e quando da adoção do IFRS 16 em 1º de janeiro de 2019 estão demonstrados na tabela
abaixo (valores em milhares de Reais):

Como demonstrado na tabela acima, o total do passivo de arrendamento reconhecido em 1º de janeiro de 2019
foi de R$ 3.414. Os ativos de direito de uso foram mensurados a um valor igual ao passivo de arrendamento em
1º de janeiro de 2019.
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Como demonstrado na Nota 12, os ativos de direito de uso são apresentados como parte do Imobilizado nos
Balanços Patrimoniais Consolidados. A depreciação dos ativos de direito de uso é apresentada dentro de
depreciação, exaustão e amortização na seção de atividades operacionais das Demonstrações Consolidadas dos
Fluxos de Caixa. Os ativos de direito de uso são depreciados ao longo do mais curto entre a vida do ativo e o
prazo do arrendamento com base nas unidades de produção. A depreciação dos ativos de direito de uso agora é
incluída dentro de exaustão e amortização na seção de atividades operacionais das Demonstrações Consolidadas
dos Fluxos de Caixa.
Os ativos de direito de uso se referem aos seguintes tipos de ativos (valores em milhares de Reais):

Os passivos de arrendamento correspondentes são apresentados dentro de passivos circulantes e não circulantes
nos Balanços Patrimoniais Consolidados. A despesa de juros sobre passivos de arrendamento é apresentada
dentro de despesas financeiras nas Demonstrações Consolidadas do Resultado. Os pagamentos à vista de
parcelas de juros e principal de passivos de arrendamento são demonstrados como fluxos de caixa de atividades
de financiamento nas Demonstrações Consolidadas dos Fluxos de Caixa.
Os efeitos da adoção do IFRS 16 por segmentos, conforme refletidos em 1º de janeiro de 2019, são
demonstrados na tabela abaixo (valores em milhares de Reais):

A mudança na política contábil afetou os seguintes itens nos Balanços Patrimoniais Consolidados em 1º de
janeiro de 2019 (valores em milhares de Reais):

Até o final de 2018, os pagamentos feitos sob arrendamentos operacionais eram debitados às Demonstrações
Consolidadas do Resultado em base linear ao longo do prazo do arrendamento; assim, os pagamentos de
arrendamento operacional eram todos incluídos nos cálculos do lucro por ação. Quando da adoção do IFRS 16,
a depreciação debitada de ativos de direito de uso e a despesa de juros sobre passivos de arrendamento são agora
incluídas nas Demonstrações Consolidadas do Resultado; e, portanto, incluídas nos cálculos do lucro básico e
diluído por ação.
As parcelas do principal dos pagamentos de arrendamento não são incluídas nas Demonstrações Consolidadas
do Resultado e são, ao invés disso, aplicadas ao passivo de arrendamento nos Balanços Patrimoniais
Consolidados.
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Os pagamentos de arrendamento de curto prazo, pagamentos de ativos de baixo valor e pagamentos variáveis
de arrendamento que não dependem de um índice ou de uma taxa não são incluídos na mensuração dos passivos
de arrendamento e são demonstrados nos Balanços Patrimoniais Consolidados de acordo com o IFRS 16. Esses
pagamentos são demonstrados dentro de Despesas gerais e administrativas nas Demonstrações Consolidadas do
Resultado e dentro da seção de atividades operacionais das Demonstrações Consolidadas dos Fluxos de Caixa.
O aumento/diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa não mudou como resultado da adoção do IFRS
16.
Expedientes práticos aplicados
Na aplicação inicial do IFRS 16, a Companhia considerou os seguintes expedientes práticos permitidos pela
norma:
•
•
•
•
•

O uso de uma taxa de desconto única para uma carteira de arrendamentos com características
razoavelmente similares;
A contabilização de arrendamentos operacionais com um prazo remanescente de menos de 12 meses
em 1º de janeiro de 2019 como arrendamentos de curto prazo;
A exclusão de arrendamentos de baixo valor;
A exclusão dos custos diretos iniciais para a mensuração do ativo de direito de uso na data de aplicação
inicial; e
O uso de percepção tardia na determinação do prazo de arrendamento, quando o contrato contém
opções para prorrogar ou rescindir o arrendamento.

Os julgamentos, estimativas e premissas significativos feitos pela Administração aplicados na preparação dessas
demonstrações financeiras, especificamente no que se refere à IFRS 16, incluíram principalmente a avaliação
da taxa de desconto apropriada a ser usada para descontar o passivo de arrendamento para cada arrendamento
ou grupos de ativos cobertos por arrendamentos, bem como determinar o prazo do arrendamento, quando o
arrendamento continha uma opção de prorrogação e avaliar se a Companhia estava razoavelmente certa de que
exerceria a opção de prorrogação. Julgamentos, estimativas e premissas significativas sobre esses dois fatores
afetariam o valor presente dos passivos de arrendamento quando da adoção da nova norma contábil, bem como
o valor associado dos ativos de direito de uso.
Novas Políticas Contábeis Aplicáveis para 2020
Em março de 2018, o IASB emitiu uma norma revisada “Estrutura Conceitual para Relatórios Financeiros” que
está sendo usada atualmente pelo Conselho e pelo Comitê de Interpretações do IASB no desenvolvimento de
novos pronunciamentos. A revisão inclui definições de "ativo" e "passivo", juntamente com novas orientações
sobre mensuração, desreconhecimento, apresentação e divulgação. No entanto, os preparadores das
demonstrações financeiras apenas começarão a se referir à nova estrutura em vigor para períodos anuais
iniciados em ou após 1º de janeiro de 2020.
Em 22 de outubro de 2018, o IASB emitiu uma alteração à "Definição de Negócio (Alterações à IFRS 3)" para
esclarecer a definição de “negócio” com o objetivo de eliminar as dificuldades existentes para determinar se
uma companhia adquiriu um negócio ou um grupo de ativos.
Em 31 de outubro de 2018, o IASB emitiu uma alteração à "Definição de Material (Alterações à IAS 1 e à IAS
8)" para esclarecer a definição de "material" e alinhar a definição usada na Estrutura Conceitual e nas normas.
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c.

ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor

Os relatórios dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras da Companhia para os exercícios
sociais findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 foram emitidos sem ressalvas e ênfases. Além disso, o
relatório de revisão trimestral referente as demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas
da Companhia para os períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2020 foi emitido sem ressalvas e
ênfases, com exceção aos parágrafos descritos abaixo:

•
Relatórios de revisão especial referentes as demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2019 e 2018:
Ênfase
Conforme descrito na Nota 2 às demonstrações financeiras consolidadas, a Companhia tem como política
apresentar, para uso geral nos mercados em que atua, suas demonstrações financeiras consolidadas em inglês,
de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (“IFRS”), emitidas pelo IASB, e com a moeda
de apresentação em dólares estado-unidenses (US$), que é a moeda funcional da Companhia. As demonstrações
financeiras consolidadas anexas, apresentadas em português e em reais (R$), foram preparadas de acordo com
a Instrução CVM 480/2009. Em vista disso, as presentes demonstrações financeiras consolidadas podem não
ser adequadas para outros propósitos.
Relatório de revisão trimestral referente aos períodos de três e seis meses findos em 30 de junho 2020:
Outros assuntos
As informações comparativas para o balanço patrimonial consolidado são baseadas nas demonstrações
financeiras auditadas em 31 de dezembro de 2019. Conduzimos nossa auditoria de acordo com as normas de
auditoria geralmente aceitas no Canadá e emitimos nosso parecer em 14 de fevereiro de 2020.
Relatório de revisão especial sobre a revisão trimestral referente aos períodos de três e seis meses findos em 30
de junho 2020:
Ênfase
Conforme descrito na Nota 2 às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas, a
Companhia tem como política apresentar, para uso geral nos mercados em que atua, suas demonstrações
financeiras consolidadas em inglês, de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (“IFRS”),
emitidas pelo IASB, e com a moeda de apresentação em dólares estado-unidenses (US$), que é a moeda
funcional da Companhia. As demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas anexas,
apresentadas em português e em reais (R$), foram preparadas de acordo com a Instrução CVM 480/2009. Em
vista disso, as presentes demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas podem não ser
adequadas para outros propósitos.
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10.5 – Políticas contábeis críticas
A Administração considera uma prática contábil como crítica quando referida prática é importante para retratar
a situação financeira da Companhia e requer julgamentos e estimativas complexos ou significativos.
Na elaboração das demonstrações financeiras, realizamos estimativas e julgamentos que afetam os montantes
de ativos, passivos, receitas e despesas divulgadas com base em nossa experiência histórica e em outros fatores
considerados relevantes e que acreditamos serem razoáveis diante das circunstâncias. Por isso, os resultados
finais podem ser diferentes daqueles estimados.
A Administração da Companhia revisa as demonstrações financeiras para assegurar que informações são
precisas e transparentes relativas às condições econômicas vigentes e ao ambiente de negócios.
A Companhia destaca a seguir as políticas contábeis críticas sob as quais são feitos julgamentos, estimativas e
premissas significativas, e onde os resultados reais podem diferir dessas estimativas considerando diferentes
premissas e condições e podem afetar materialmente os resultados financeiros ou os balanços patrimoniais
consolidados divulgados em períodos futuros:
Alocação do preço de compra
As combinações de negócios exigem julgamento e estimativas na data da aquisição em relação à identificação
do adquirente, determinação do valor justo dos ativos e passivos. A estimativa de reservas e recursos está sujeita
a premissas relacionadas à vida da mina e pode mudar quando novas informações estiverem disponíveis.
Mudanças nas reservas e recursos como resultado de fatores como custos de produção, taxas de recuperação,
classificação ou reservas ou preços de commodities podem afetar as taxas de depreciação, valores contábeis de
ativos e provisão para desativação. Mudanças nas premissas sobre preços de commodities de longo prazo,
demanda e oferta de mercado e clima econômico e regulatório também podem impactar o valor contábil dos
ativos.
O ágio resulta da aquisição de controladas e representa o excesso da (i) contraprestação transferida; do valor da
participação de não controladores na adquirida; e (iii) do valor justo na data da aquisição de qualquer
participação patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor justo dos ativos líquidos identificáveis
adquiridos. Caso o total da contraprestação transferida, a participação dos não controladores reconhecida e a
participação mantida anteriormente medida pelo valor justo seja menor do que o valor justo dos ativos líquidos
da controlada adquirida, no caso de uma compra vantajosa, a diferença é reconhecida diretamente como um
ganho na demonstração do resultado. Em 30 de junho de 2020, 31 de dezembro de 2019, de 2018 e 2017, não
há ágio registrado nas demonstrações financeiras da Companhia.
A Administração entende que essa é uma política contábil crítica devido às incertezas relacionadas à estimativa
do valor justo dos ativos e passivos na data de uma aquisição e ao fato de a Companhia ter efetuado aquisição
do Projeto Gold Road no primeiro trimestre de 2020 e da Rio Novo em 2018.
Determinação de reservas e recursos de jazidas minerais
A Companhia determina recursos e reservas minerais de acordo com os princípios incorporados nos padrões do
Instituto Canadense de Mineração, Metalurgia e Petróleo para reservas e recursos minerais, conhecidos como
Padrões da CIM. As informações são compiladas regularmente por Pessoas Qualificadas e divulgadas sob o
Instrumento Nacional 43-101, Padrões de Divulgação para Projetos Minerais (“NI-43-101”). As reservas
minerais e os recursos assim determinados são utilizados no cálculo da despesa de exaustão, avaliação de
encargos por redução ao valor recuperável, valores contábeis de ativos e previsão do momento do pagamento
dos custos de fechamento e restauração de minas.
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Existem inúmeras incertezas inerentes à estimativa de recursos e reservas minerais, e as premissas válidas no
momento da estimativa podem mudar significativamente quando novas informações se tornam disponíveis.
Alterações nos preços previstos de commodities, taxas de câmbio, custos de produção ou taxas de recuperação
podem alterar o status econômico de reservas e recursos e, finalmente, resultar na necessidade de revisão das
referidas reservas e recursos.
A Administração entende que essa é uma política contábil crítica, pois alterações nas estimativas do volume de
reservas das minas e da vida dos ativos a ela vinculado poderá ter impacto significativo nos encargos de
depreciação, exaustão e amortização e na avaliação de impairment.
Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
De acordo com a política contábil da Companhia, cada ativo ou unidade geradora de caixa (UGC) é avaliado a
cada data base de relatório para determinar se há alguma indicação de redução ao valor recuperável. Se existir
tal indicação, é realizada uma estimativa formal do valor recuperável e uma perda por redução ao valor
recuperável é reconhecida na medida em que o valor contábil exceda o valor recuperável. O valor recuperável
de um ativo ou UGC é medido pelo valor mais alto entre o valor justo menos os custos de venda e o valor em
uso.
A determinação do valor justo menos os custos de venda e do valor em uso exige que a Administração faça
estimativas e adote premissas sobre volumes de produção e vendas esperados, preços de metais, reservas, custos
operacionais, custos de fechamento e restauração de minas, investimentos futuros em capital e taxas de desconto
apropriadas para fluxos de caixa futuros. As estimativas e premissas estão sujeitas a risco e incerteza e, como
tal, existe a possibilidade de que mudanças nas circunstâncias alterem essas projeções, o que pode afetar o valor
recuperável dos ativos. Em tais circunstâncias, parte ou a totalidade do valor contábil dos ativos pode sofrer
redução no seu valor recuperável ou pode haver redução de perda de valor recuperável com o impacto registrado
nas demonstrações consolidadas do resultado.
Se, após a Companhia ter reconhecido anteriormente uma perda por redução ao valor recuperável, as
circunstâncias indicarem que o valor recuperável dos ativos que sofreram perda de valor recuperável é maior
que o valor contábil, a Companhia reverte a perda por redução ao valor recuperável pelo valor em que o valor
justo revisado excede seu valor contábil, até o máximo da perda por redução ao valor recuperável anterior. Em
nenhum caso o valor contábil revisado excederá o valor contábil original, após depreciação ou amortização, que
teria sido determinado se nenhuma perda por redução ao valor recuperável tivesse sido reconhecida.
A Administração da Companhia considera essa política contábil como crítica devido às premissas utilizadas nas
projeções de fluxos de caixa futuros, que estão sujeitas a riscos e incertezas. Portanto, existe a possibilidade de
que mudanças nas circunstâncias alterem essas projeções o que pode afetar o valor recuperável dos ativos.
Avaliação do estoque de produtos em processo
O estoque de áreas de lixiviação é composto por minério que foi extraído da mina e colocado na área de
lixiviação para processamento posterior. Os custos são adicionados ao estoque de áreas de lixiviação com base
nos custos atuais de mineração e são removidos do estoque de áreas de lixiviação à medida que as onças de
minério são recuperadas na planta, com base no custo médio por onça recuperável da área de lixiviação. A
quantidade de minério recuperável em processo é uma estimativa de engenharia que se baseia no teor esperado
e na recuperação de minério colocado nas áreas de lixiviação. A natureza do processo de lixiviação limita
inerentemente a capacidade de monitorar com precisão os níveis de estoque. No entanto, a estimativa de ouro
recuperável colocado nas áreas de lixiviação é reconciliada com a produção real de ouro e as estimativas de
engenharia são ajustadas com base nos resultados reais ao longo do tempo. A recuperação definitiva de ouro de
cada área de lixiviação não será conhecida até que o processo de lixiviação seja concluído.
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O minério em estoques é composto de minério extraído da mina e disponível para processamento posterior. Os
custos são adicionados ao minério em estoques ao custo atual de mineração e removidos ao custo médio
acumulado por tonelada.
A Administração da Companhia considera essa política contábil crítica devido as estimativas que são utilizadas
para o cálculo dos estoques de ouro recuperável em processo e às diferenças temporais até que a quantidade de
ouro estimado seja reconciliada com os resultados reais ao longo do tempo.
Provisão para fechamento e restauração das minas
Os valores registrados para as obrigações de fechamento e restauração das minas são baseados em estimativas
preparadas por especialistas ambientais terceirizados, se disponíveis, nas jurisdições em que a Companhia opera
ou por especialistas ambientais da Companhia. Essas estimativas baseiam-se em atividades de remediação
exigidas pelas leis ambientais, no tempo esperado dos fluxos de caixa e nas taxas de juros livre de risco antes
dos impostos, pelas quais os fluxos de caixa estimados foram descontados. Essas estimativas também incluem
uma suposição sobre a taxa na qual os custos podem aumentar em períodos futuros. Os resultados reais podem
divergir dessas estimativas. As estimativas sobre as quais esses valores justos são calculados requerem extensos
julgamentos sobre a natureza, o custo e a época do trabalho a ser concluído e podem mudar com alterações
futuras nos custos, leis e regulamentos ambientais e práticas de remediação.
A Administração da Companhia considera essa política contábil crítica devido a utilização de um alto número
de premissas para a realização dos cálculos, incluindo: tempo estimado de esgotamento das minas; custos
associados ao fechamento e restauração das minas no futuro; taxa de inflação; e taxa de desconto.
Imposto de renda
A preparação das demonstrações financeiras consolidadas requer uma estimativa do imposto de renda em cada
uma das jurisdições em que a Companhia opera. O processo envolve uma estimativa da exposição tributária
atual da Companhia e uma avaliação de diferenças temporárias resultantes de diferentes tratamentos de itens,
como exaustão e amortização, para fins fiscais e contábeis, e quando elas podem ser revertidas.
Essas diferenças resultam em ativos e passivos fiscais diferidos, incluídos nos balanços patrimoniais
consolidados da Companhia. Também é feita uma avaliação para determinar a probabilidade de que os ativos
de impostos futuros da Companhia sejam recuperados por meio da geração de lucros tributáveis futuros. Na
medida em que a recuperação não seja considerada provável, os benefícios fiscais relacionados não são
reconhecidos.
É necessário julgamento para avaliar continuamente as alterações nas interpretações, regulamentos e legislação
tributária, para garantir o reconhecimento integral dos passivos e para garantir que os ativos, líquidos de
provisões para desvalorização, sejam realizáveis. O impacto de diferentes interpretações e aplicações pode ser
significativo.
A Administração entende que esta é uma política contábil crítica pela existência de saldos materiais de ativos
fiscais diferidos registrados no Balanço Patrimonial da Companhia e pelas incertezas em associadas a
recuperação futura destes saldos.
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10.6 – Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
a.
os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço
patrimonial (off-balance sheet items), tais como:
i.arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos
Não se aplica.
ii.carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades,
indicando respectivos passivos
Não se aplica.
iii.contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços
Não se aplica.
iv.contratos de construção não terminada
Não se aplica.
v.contratos de recebimentos futuros de financiamentos
Não se aplica.
b.

outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não se aplica.
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10.7 – Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
a.
como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional,
as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor
Não se aplica.
b.

natureza e o propósito da operação

Não se aplica.
c.
natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em
decorrência da operação
Não se aplica.
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10.8 – Plano de negócios
a.

Investimentos, incluindo:
i.descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos

Em 2019 os investimentos totais da Companhia e suas subsidiárias alcançaram R$ 103,5 milhões, entre projetos
de expansão, exploração e manutenção das operações.
Na operação do Complexo San Andrés, em Honduras, os investimentos totalizaram R$ 10,4 milhões, com foco
na liberação e preparação de novas áreas com teor mineral para operações futuras e em manutenção da operação
No Brasil, o Complexo EPP teve um investimento total em 2019 de R$ 21,2 milhões, sendo que o foco dos
investimentos em expansão foi no desenvolvimento de lavras tanto subterrânea quanto de superfície, além da
manutenção da operação. Os investimentos de manutenção da operação se concentraram na compra de
equipamentos de operação e nas obras civis de alteamento de barragem de rejeitos.
O Complexo Aranzazu, no México, investiu um total de R$ 67,9 milhões dentro do ano de 2019, tendo como
destaque a conclusão da construção da barragem TD5, desenvolvimento primário da mina subterrânea e
manutenção da operação.
Por fim, investimentos realizados pelo projeto Rio Novo totalizaram R$ 3,9 milhões, com destaque em aquisição
de direitos minerais e manutenção das operações.
Em dezembro de 2019, o Conselho de Administração da Companhia aprovou orçamento de investimentos
(Capex) para 2020 no montante de US$ 58,0 milhões (R$ 241,3 milhões), sendo:
Montante US$
12,3
4,5
14,7
26,5

Montante R$
51,2
18,7
61,2
110,2

Finalidade
Abertura e desenvolvimento de novas minas
Exploração perto das minas (parcela ativada)
Novas fases e frentes de produção dentro dos projetos atuais
Outros usos, incluindo desenvolvimento primário de minas
subterrâneas e manutenção das operações existentes
* a taxa de câmbio desta tabela foi a utilizada na aprovação do Conselho de Administração, no valor de
4,16
Não houve alterações no orçamento de investimentos da Companhia no período findo em 30 de junho de 2020.
Ativos Operacionais:
Complexo EPP (Brasil): a produção da mina Ernesto com teores mais elevados em comparação à média atual
do Complexo EPP a partir do segundo semestre, além da entrada em produção esperada do Projeto Nosde,
devem resultar em aumento de produção do Complexo EPP em comparação a 2019. Custos de desenvolvimento
de mina para a mina Ernesto e projeto devem elevar os investimentos em 2020. Apesar de maiores
investimentos, as taxas de retorno para tais ativos se mantem fortemente atrativas.
Complexo San Andrés (Honduras): a continuidade das atividades e acesso a áreas com teores e recuperações
mais favoráveis devem levar a produção a níveis já historicamente realizados em anos favoráveis. Os
investimentos serão superiores em relação ao observado historicamente devido aos dispêndios necessários para
acessar determinadas áreas e ao desenvolvimento de uma nova plataforma de lixiviação, que, em sua primeira
fase, deve garantir pelo menos mais 2 anos de operação nesta fase do processo.
Complexo Aranzazu (México): esperamos que os indicadores operacionais continuem próximos ou acima dos
níveis indicados no estudo de viabilidade do Complexo Aranzazu (como já observado no quarto trimestre de
2019), impactando na redução dos custos para 2020, em comparação com 2019. Também estamos
desenvolvendo estudos para aumentar a capacidade de produção em até 30%, o que deve impactar positivamente
a produção a partir de 2021.
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Ativos em Desenvolvimento:
Projeto Almas (Brasil): planejamos concluir a fase de engenharia e o estudo de viabilidade durante o segundo
semestre de 2020 para poder iniciar a construção no próximo ano e declarar produção comercial já em 2022.
Projeto Matupá (Brasil): planejamos continuar desenvolvendo a geologia para aumentar os recursos. Hoje,
temos 332.400 onças em recursos medidos e indicados e espera-se que aumente para iniciarmos o plano, a
engenharia e a viabilidade da mina no ano seguinte. Além disso, como existem evidências de um potencial
pórfiro de cobre, planejamos investir em geologia para melhor entendimento sobre tal potencial. Imaginamos
concluir a fase de engenharia para um projeto de ouro e o estudo de viabilidade durante o segundo semestre de
2021 ou início de 2022 para podermos iniciar a construção no próximo ano e declarar a produção comercial em
2023.
Projeto São Francisco (Brasil): a mina esteve em operação por cerca de dez anos. Em 2016, a mina foi colocada
em tratamento e manutenção (care and maintenance), pois não contou com investimentos relevantes em
geologia nos anos anteriores à paralisação. Novas análises e estudos iniciais de geologia serão realizados, a fim
de entender seu potencial para um reinício.
Projeto Tolda Fria (Colômbia): o projeto já possui 947.000 onças em recursos inferidos e a administração ainda
está explorando quais seriam os próximos passos.
Projeto Gold Road (ouro): O plano de investimentos para este projeto ainda está em processo de avaliação.
ii.fontes de Financiamento dos investimentos
Além da geração de caixa operacional de seus negócios, a Companhia busca também financiar seus projetos
através da contratação de linhas de financiamento específicas. Para essas contratações de financiamentos a seus
projetos a Companhia prioriza captações pelas subsidiárias nos mercados locais, preferencialmente em dólares
americanos. Essa estratégia permite uma redução significativa da concentração de garantias e riscos dos
empréstimos, ainda assim resguardando de potencial risco cambial
iii.Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos
Não há desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos.
b.
Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos
que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor
Não há aquisição já divulgada que deva influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia.
c.

Novos produtos e serviços, indicando:

Não há novos produtos e serviços relevantes.
i.descrição das pesquisas em andamento já divulgadas
Não se aplica
ii.montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou
serviços
Não se aplica
iii.projetos em desenvolvimento já divulgados
Não se aplica
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iv.montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços
Não se aplica
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10.9 – Outros fatores com influência relevante
Operações Financeiras Contratadas
Após o período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, a Companhia obteve uma linha de crédito, através
da Minerales de Occidente, S.A. de C.V., no terceiro trimestre de 2020, no montante de US$4 milhões e taxa
de juros de 7,5% cobrada de acordo com a utilização do crédito e cessão de direitos de crédito como garantia.
Ainda não houve desembolso sob este contrato.
Resultados Terceiro Trimestre de 2020
Em 7 de outubro de 2020, a Companhia divulgou resultados preliminares da produção do terceiro trimestre de
2020, conforme transcrito abaixo:
"A produção consolidada de nossas operações no terceiro trimestre de 2020 foi de 56.472 onças equivalentes
de ouro ("GEO")1, demonstrando uma forte recuperação após ser impactada negativamente pela pandemia do
COVID-19 no primeiro e segundo trimestres de 2020.
O gráfico a seguir mostra a evolução do volume de produção trimestral consolidado, medido em GEO, desde o
primeiro trimestre de 2019. No terceiro trimestre de 2020 a Companhia retomou a trajetória de crescimento
iniciada no primeiro trimestre de 2019, que foi interrompida no primeiro e segundo trimestres de 2020
principalmente devido às interrupções das operações no México e em Honduras como resultado da pandemia
Volume de produção consolidado da Aura por trimestre, em Onças Equivalentes (GEO)

Aumento gradual da produção
em Aranzazu & San Andres

Interrupções
devido ao Covid‐19
52.542

56.472

53.386

41.327

40.235

37.308

30.261

1o Tri 2019

2o Tri 2019

3o Tri 2019

4o Tri 2019

1o Tri 2020

2o Tri 2020

3o Tri 2020

1

O GEO é calculado convertendo as produções de prata e cobre em ouro utilizando uma proporção entre os preços destes
metais e o ouro. Os preços utilizados para o calcular a tais proporções têm como referência o preço médio ponderado de
cada um dos metais obtido nas vendas da unidade de Aranzazu durante o período reportado.
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O volume de produção preliminar medido em GEO para os três meses encerrados em 30 de setembro de 2020,
quando comparado ao trimestre anterior e o mesmo período de 2019 foram registrados por cada mina em
operação da seguinte forma:
Para os três
meses
encerrados em
30 de setembro
de 2020

Para os três
meses
encerrados em
30 de junho de
2020

Para os três
meses
encerrados em
30 de setembro
de 2019

% vs. 2o.
Trimestre
2020

% vs. 3o.
Trimestre
2019

Onças produzidas (GEO)
San Andres

18.802

8.835

20.746

+113%

-9%

Minas Brasileiras2

18.231

13.725

14.506

+33%

+26%

Aranzazu

17.909

14.748

17.290

+21%

+9%

1.530

N/A

N/A

N/A

N/A

56.472

37.308

52.542

+51%

+7%

Gold Road3
Total produção em GEO preços correntes4

Abaixo sumarizamos a performance de cada mina no terceiro trimestre de 2020:


San Andres: Recuperação considerável da produção em comparação ao segundo trimestre de 2020, que
foi impactada pela interrupção das operações devido à pandemia. A produção total ainda está abaixo do
potencial produtivo da mina, uma vez que os meses de agosto e setembro têm sido historicamente
negativamente impactados pelos altos volumes de chuva na região.



Minas Brasileiras: Melhor trimestre em termos de produção desde o início das operações de EPP em
2016, como resultado de um aumento no minério extraído da mina de Ernesto (ainda em estágio pré
comercial) e áreas de alto teor na mina de Japonês. A Companhia espera declarar produção comercial na
mina de Ernesto no quarto trimestre de 2020.

2

Inclui onças produzidas e que foram capitalizadas para projetos em fase de produção pré-comercial.
Onças capitalizadas no terceiro trimestre de 2020. Gold Road foi adquirido pela Aura em março de 2020 e não teve
produção no primeiro e segundo trimestres de 2020.
4
GEO calculado para Arazazu com base na relação de preços de prata e cobre e o ouro para cada um dos trimestres
apresentados.
3
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Aranzazu: Aranzazu alcançou um aumento na produção de todos os metais no terceiro trimestre de 2020
quando comparado ao trimestre anterior e ao terceiro trimestre de 2019, quando a mina já estava próxima
a sua capacidade máxima de produção, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Para os três
meses
encerrados em
30 de setembro
de 2020

Para os três
meses
encerrados
em 30 de
junho de
2020

Para os três
meses
encerrados em
30 de
setembro de
2019

% vs. 2o.
Trimestre
2020

% vs. 3o.
Trimestr
e 2019

Produção
(Onças)

de

ouro

5.881

5.066

4.879

+16%

+21%

Produção
(Onças)

de

prata

101.379

91.646

92.682

+11%

+9%

Produção de cobre (000
libras)

6.921

6.164

6.392

+12%

+8%

Total produção em
GEO - preços correntes

17.909

14.748

17.290

+21%

+3%

5

Conforme divulgado anteriormente, a Companhia está trabalhando para aumentar a capacidade de produção
em aproximadamente 30% (em andamento), esperado para até o final de 2020


Gold Road: Conforme divulgado anteriormente, a empresa embarcou seus primeiros lotes de ouro fundido
de Gold Road em setembro de 2020. A empresa espera que a Gold Road declare a produção comercial em
dezembro de 2020

Pessoas Qualificadas
A divulgação das informações técnicas e científicas incluídas neste comunicado foram revisadas e aprovadas
por Farshid Ghazanfari, profissional qualificado conforme definido pela National Instrument 43-101 –
Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") nos termos da legislação canadense sobre valores
mobiliários."

Análise dos impactos da COVID-19 em nossas atividades
Conforme descrito em fator de risco constante do item 4.1 deste Formulário de Referência intitulado "Crises de
saúde pública, incluindo relacionadas ao COVID-19, podem afetar material e adversamente os negócios,
operações e condições financeiras da Companhia.", os negócios, operações e condições financeiras da
5

GEO calculado para Arazazu com base na relação de preços de prata e cobre e o ouro para cada um dos trimestres
apresentados.
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Companhia podem ser material e adversamente afetados pela disseminação de epidemias, pandemias ou outras
crises de saúde pública, incluindo o novo coronavírus (COVID-19).
A Companhia permanece comprometida com seus valores mais importantes, os quais, sob o conceito de
Mineração 360, incluem seu compromisso de agir com responsabilidade, construir relacionamentos respeitosos
e sustentáveis com as comunidades em que opera e manter os mais altos padrões de segurança para seus
funcionários. Até o presente momento, e ao longo da pandemia, a Companhia adotou uma ampla gama de
medidas não apenas para ajudar a reduzir a disseminação do COVID-19, mas também para contribuir ativamente
para melhorar as condições das comunidades onde opera.
De uma perspectiva operacional, a Pandemia causou interrupções parciais entre março e maio em nossas
operações em San Andres e Aranzazu, conforme detalhado abaixo. A interrupção da produção em San Andrés,
particularmente, teve impacto material nos resultados da Companhia no primeiro semestre de 2020.
Ainda assim, de um ponto de vista operacional, a Companhia encontra-se em uma posição estruturalmente mais
robusta quando comparada ao mesmo período do ano anterior. Isto é evidenciado ao comparar os resultados
operacionais reportados no primeiro semestre de 2020 em comparação ao mesmo período do ano anterior.
A Companhia acredita que, até o momento, a crise do COVID-19 traz potencialmente mais impactos positivos
do que negativos para suas operações. Do lado positivo, pode-se destacar: (i) valorização preço do ouro;
(ii) desvalorizações do Real e do peso mexicano contra o dólar americano; (iii) redução dos custos com diesel
e energia; (iv) melhora do custo para se tomar dívida, com redução das taxas de juros; e (v) cenário competitivo
mais benigno para aquisição ou aluguel de máquinas e equipamentos. Já em relação aos impactos negativos, a
Companhia observa: (a) potenciais restrições operacionais relacionadas a políticas públicas de distanciamento
social; e (b) potenciais impactos logísticos de curto prazo, também relacionados a disfunções causadas pelo
COVID-19.
Complexo San Andrés em Honduras
As operações de mineração no Complexo San Andres foram interrompidas em 16 de março de 2020 seguindo
decreto do governo hondurenho em resposta à pandemia. Neste contexto, a Companhia reduziu sua força de
trabalho ao mínimo necessário para manter condições de segurança e meio ambiente das operações e demais
atividades essenciais. O governo hondurenho estendeu o decreto anteriormente promulgado até 24 de maio de
2020 até que, em 26 de maio de 2020, obtivemos autorização para retomar integralmente as operações em
referida unidade de negócio.
O impacto da suspensão teve efeito material no desempenho da Companhia. No segundo trimestre de 2020
houve uma redução de 38% na produção de ouro em San Andrés em relação ao trimestre anterior e 29% em
relação ao mesmo período de 2019 devido à interrupção da produção na maior parte do segundo trimestre de
2020. A produção no segundo trimestre de 2020 teve uma média de apenas 2.945 Onças, enquanto no primeiro
trimestre de 2020 foi registrada produção média de 4.788 Onças.Apesar dos desafios operacionais, a Companhia
continuou e continua a apoiar a comunidade local, tendo doado alimentos para famílias, remédios e suprimentos
médicos para centros de saúde locais, equipamentos de biossegurança para postos de controle de saúde e outras
doações de equipamentos de proteção individual para a força policial nacional, repórteres locais e asilos, entre
outros. A Companhia também implementou uma série de medidas para garantir condições seguras para seus
trabalhadores e restringiu o acesso de indivíduos classificados em grupo de alto risco. Além disso, implementou
questionários de saúde e medição de temperatura, quarentena obrigatória para indivíduos classificados em grupo
de alto risco e o desenvolvimento de um de software de rastreamento que fornecerá informações confiáveis
sobre as interações entre os funcionários da mina, chamado “Aura Tracker”.
Complexo Aranzazu no México
Em 31 de março de 2020, o governo mexicano emitiu um decreto exigindo a suspensão de todas as atividades
não essenciais nos setores público e privado até 30 de abril de 2020, que teve sua primeira prorrogação até 30
de maio de 2020. No entanto, em 12 de maio de 2020, as atividades de mineração foram consideradas essenciais
pelo governo mexicano e, em 27 de maio de 2020, a Companhia obteve autorização para retomada integral das
atividades no Complexo Aranzazu.
Durante o período em que a Companhia esteve sujeita ao decreto, o mesmo permitia que as empresas
mantivessem atividades críticas que, se interrompidas, poderiam resultar em danos potencialmente irreversíveis
que possam colocar em risco sua retomada. Dessa forma, a Companhia suspendeu todas as operações não
essenciais no Complexo Aranzazu durante aquele período, mantendo apenas as atividades críticas necessárias
para impedir que riscos de segurança e/ou ambientais se materializem e/ou que possam ocorrer danos
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potencialmente irreversíveis que possam impedir a continuidade de nossas operações.
Apesar dessas restrições operacionais, não houve um impacto material no desempenho operacional ou
financeiro da mina até o momento devido ao estoque que a unidade havia acumulado no local.
Além de implementar todas as medidas exigidas pelo decreto governamental, a Companhia também ajudou a
implementar medidas junto às autoridades municipais de Concepcion del Oro, como um posto de triagem para
todos que entram na cidade, além de contratar força de trabalho local para produzir máscaras faciais adicionais
para atividades essenciais. Além disso, a Companhia está ajudando em outras iniciativas projetadas para apoiar
a comunidade neste momento difícil, inclusive fornecendo refeições, veículos de transporte, implementando
questionários de saúde, facilitando medições de temperatura e o uso de pontos de triagem, contratando pessoal
médico adicional e fornecendo kits de teste para o COVID-19. Finalmente, a Companhia está testando
periodicamente todos os empregados, incluindo todos os contratados, a fim de reduzir qualquer risco no local
da mina.
Complexo EPP (Mina Ernesto/Pau-a-Pique no Brasil)
Não houve interrupções em nossa mina de Ernesto/Pau-a-Pique, pois as autoridades governamentais
consideraram a mineração uma indústria essencial no Brasil.
Adicionalmente, a Companhia implementou uma série de iniciativas para reduzir riscos entre seus funcionários
na mina, incluindo: a implementação do “Aura Tracker” (software de rastreamento sobre as interações entre os
funcionários do mina); redução de sua força de trabalho no local em 20% e permitindo que esse pessoal trabalhe
em casa; aumento do número de ônibus transportando funcionários para permitir uma redução de 50% nos
assentos; aquisição de kits de teste para o COVID-19 e exigência de uso de máscaras dentro das dependências
da Companhia. Além disso, a Companhia estendeu seu trabalho com as comunidades locais e doou máscaras e
luvas para a força policial e ao centro de detenção local, além de comprar máscaras de projetos locais que
também foram doados e distribuídos a famílias carentes, entre outras iniciativas.
Outros projetos e equipe Corporativa
Até o momento, nossas atividades de exploração nos Projetos Almas e Matupa não sofreram interrupções
materiais como resultado da pandemia, e a Companhia continua, com uma equipe otimizada, realizando
trabalhos de exploração nessas propriedades, cumprindo todas as regulamentações aplicáveis e tomando todas
as medidas necessárias para garantir um ambiente de trabalho seguro para funcionários e contratados.
Com relação à mina do Projeto Gold Road, nos Estados Unidos, a Companhia promoveu o distanciamento social
e implementou uma política de trabalho remoto (home office) para aqueles que podem realizar seus trabalhos
de forma remota. Além disso, a Companhia intensificou serviços de limpeza, implementou a utilização de
máscaras em todas as reuniões presenciais, e implementou medidas para impedir que indivíduos de alto risco
entrem no local.
Liquidez
Embora os desafios operacionais decorrentes da pandemia tenham impactado negativamente os fluxos de caixa,
a sólida estrutura de capital da Companhia e o relacionamento com instituições financeiras nas diferentes
jurisdições em que opera permitiram à Companhia manter forte liquidez ao longo da pandemia.
O valor em caixa e equivalentes em caixa alcançou R$ 144,5 milhões (US$ 26,4 milhões) em 30 de junho de
2020, uma diminuição de 8% em Reais (redução de 32]4% em dólares americanos) em relação a 31 de dezembro
de 2019, quando encerrou em R$ 156,7 milhões (US$ 38,9 milhões) mantendo os compromissos assumidos
com seus fornecedores e sem a necessidade de renegociar ou reestruturar linhas de empréstimos até o momento.
As principais fontes do caixa ao longo do período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020 foram o
caixa liquido gerado pelas atividades operacionais e captação de empréstimos, enquanto os principais usos
foram aquisição de ativo imobilizado, pagamento de dividendos e pagamento de empréstimos de curto prazo.
Adicionalmente, em março de 2020, a Mineração Apoena S.A. contratou um empréstimo junto ao Banco Itaú
no valor de R$ 41,6 milhões, com garantia corporativa da Companhia, taxa de juros anual de 7% e com
vencimento em março de 2023. Adicionalmente, a Companhia realizou em julho de 2020, oferta pública
primária e secundária inicial com esforços restritos de colocação de recibos de depósito brasileiros (“BDR”),
com cada BDR representando uma ação da Companhia, recebendo, entre os meses de julho e agosto de 2020, o
valor bruto de R$ 55,3 milhões.
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A Companhia acredita que o reforço de liquidez permite que ela não somente enfrente os desafios impostos
pelo COVID-19, mas também permite que a Companhia mantenha seus planos de investimentos sem a
necessidade de postergações.
Adicionalmente e ainda que o nível de alavancagem da Companhia seja baixo, a Companhia mantém discussões
com instituições financeiras nas diferentes jurisdições onde está presente e possui a expectativa de obter novas
linhas e/ou limites de credito nos próximos meses, permitindo uma maior tranquilidade no desenvolvimento de
seus projetos frente ao atual cenário, ainda que as perspectivas de margens consolidadas tenham melhorado
como resultado do desempenho operacional e do aumento no preço do ouro e desvalorização cambial no Brasil
e México.
Custos operacionais
O custo dos produtos vendidos em questão contém os valores associados diretamente à produção dos minérios
produzidos pela Companhia em seus Complexos de Aranzazu, San Andrés e EPP. Esses custos estão associados
a empreiteiros, salários, depreciação e amortização das maquinarias de exploração, entre outros. À medida que
a produção é maior, os custos variáveis da operação devem aumentar, acompanhando esse aumento de produção.
O mesmo efeito deve ocorrer caso a produção diminua.
O custo dos produtos vendidos no período de três e seis meses encerrado em 30 de junho de 2020 foi de R$
231,0 milhões e R$ 417,8 milhões (US$ 42,9 milhões e US$ 84,9 milhões), um aumento (redução) de 29% e
34% respectivamente em reais ((6%) e 5% em dólares americanos) ante os montantes de R$ 178,7 milhões e
R$ 311,4 milhões (US$ 45,6 milhões e US$ 80,7 milhões) registrados respectivamente no mesmo período de
2019. Essa variação é explicada principalmente pelo aumento da produção registrado em relação ao mesmo
período de 2019.
Divulgações feitas em bolsas estrangeiras
A Companhia, por ter suas ações listadas na Bolsa de Valores de Toronto (TSX), divulgou ao mercado, em 14
de fevereiro de 2020, documento intitulado "Management’s Discussion and Analysis for the years ended
December 31, 2019 and 2018" ("MD&A"), que já reflete, em grande parte, as informações prestadas nesta
Seção 10 do Formulário de Referência. Segue abaixo tradução livre da Seção "Results of Operations" do
MD&A, com ajustes mínimos, de forma a satisfazer aos requisitos normativos das Instruções CVM n.º 332, 358
e 480, conforme alteradas. A versão completa deste documento (versões em inglês e tradução livre em
português) encontra-se disponível no website da Companhia.
"San Andres, Honduras
O Complexo San Andres pertence à Minerales de Occidente (MINOSA), uma subsidiária integral da Companhia
e localizada a 360 km da capital Tegucigalpa, em Honduras, nas montanhas ocidentais do país. Atividades de
exploração e a mineração artesanal são realizadas na área desde a década de 1930, com a modernização iniciada
em 1983. A Companhia adquiriu a propriedade e a infraestrutura em 2009 e atualmente opera o complexo de
lavra a céu aberto e lixiviação em pilhas.

Desempenho operacional:
Como resultado de seu longo ciclo de lixiviação, o Complexo San Andres aumentou sua produção durante o
segundo semestre de 2019, atingindo 20,7 mil onças no terceiro trimestre e 18,7 mil onças no quarto trimestre.
A menor produção no quarto trimestre de 2019, quando comparado com o terceiro trimestre, é resultado do
excesso de chuva e do menor nível de teor da mina, como parte de seu sequenciamento.
Devido a poucos indivíduos que constantemente estavam a interromper as operações do Complexo San Andres,
a administração decidiu suspender suas atividades enquanto buscava apoio jurídico para retomar as operações
com segurança. Após um apoio, sem precedentes, das comunidades locais e total apoio das autoridades públicas
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para manter o estado de direito em propriedades privadas, em 8 de fevereiro de 2019, a Minosa decidiu reiniciar
progressivamente suas operações e emitiu uma declaração oficial aos seus colaboradores, fornecedores,
autoridades, e o público em geral.

Embora tenha tido um impacto limitado sobre sua produção em 2019, em dezembro, o Complexo San Andres
mudou sua principal contratada para operação da mina, uma vez que a ex-contratada estava sendo acusada pelas
autoridades locais por suposta condução de atividades ilegais no país.
A tabela abaixo apresenta informações operacionais para o Complexo San Andres referente aos três e doze
meses findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018:
Três meses
encerrados
em dezembro
de 2019

Três meses
encerrados em
dezembro de
2018

Doze meses
encerrados
em 31 de
dezembro de
2019

Doze meses
encerrados
em 31 de
dezembro de
2018

1.178.232

1.101.262

5.178.049

6.042.075

871.840

756.572

3.766.406

4.109.579

2.050.072

1.857.833

8.944.455

10.151.653

0,74

0,69

0,73

0,68

1.175.933

1.107.947

5.172.718

6.065.192

Teor (g/tonelada)

0,44

0,41

0,48

0,42

Produção (onças)

18.729

11.017

58.374

63.604

Vendas (onças)

18.748

11.118

57.414

66.908

868

1.173

954

993

Minério (toneladas)
Estéril (toneladas)
Total extraído (toneladas)
Relação estéril/minério
Minério alimentado (toneladas)

Custos caixa por onça de ouro produzido

PÁGINA: 233 de 394

Formulário de Referência - 2020 - AURA MINERALS INC.

Versão : 8

10.9 - Outros Fatores Com Influência Relevante

Os resultados do Complexo San Andres durante o quarto trimestre de 2019 em comparação com o mesmo
período de 2018 são os seguintes:








O minério extraído aumentou 7% no quarto trimestre de 2019 em comparação com o quarto trimestre
de 2018 devido ao aumento da frota de minas e acesso a novas áreas
O Complexo San Andres teve 15% a mais de movimentação de estéril no quarto trimestre de 2019 em
comparação com o quarto trimestre de 2018 devido à conversão de estéril em mineral
Houve um aumento de 6% na alimentação da planta devido ao melhor desempenho do processo e
maior disponibilidade de minério no quarto trimestre de 2019, com melhores condições de
empilhamento
Teores aumentaram 7% no quarto trimestre de 2019 em relação ao quarto trimestre de 2018 devido ao
acesso a melhores áreas
Aumento da produção no quarto trimestre de 2019 em comparação a 2018 como resultado do maior
volume, melhores teores e melhores recuperações
O efeito mais relevante da redução de custo caixa no trimestre (-26%) foi maior volume, melhores
teores e maiores recuperações em comparação com o mesmo período de 2018, levando a uma maior
produção (+70%) com pequeno aumento no total de toneladas movimentadas (+10%).

Outros desenvolvimentos
Em 29 de julho de 2019, o Complexo San Andres obteve consentimento das comunidades locais e permissão
social para acesso a uma nova área para a mina, mantendo seu compromisso de apoiar totalmente as
comunidades com benefícios sociais como saúde, educação, manutenção de estradas, entre outros. A alteração
do acordo de 2016 foi assinada pelas partes interessadas relevantes como o Conselho de Curadores da vila
vizinha, o Prefeito do Município de La Unión Copan, os membros do Governo Central e a Companhia.
Em 16 de agosto de 2019, o Ministério do Meio Ambiente de Honduras concedeu ao Complexo San Andres o
prêmio "Virtud Verde", por seu engajamento nos processos de gestão de recursos naturais e biodiversidade em
Honduras. O Prêmio “Virtud Verde” foi concedido às instituições e organizações que trabalharam em estreita
colaboração com o Meio Ambiente.
Desenvolvimentos estratégicos e geologia
Como parte de um novo plano para melhorar a eficiência por meio de recuperações mais altas, na segunda
metade de 2019, o Complexo San Andres investiu em perfurações de enchimento e condenação. Foram
realizados 98 furos, totalizando 7.171 m. Parte do programa de enchimento (79 brocas e 5209,5 m perfurados)
corresponde às áreas da Falha A, onde existe um dos principais conduítes com altos teores. Teores médios da
zona da chamada “Falla A” é de 0,4 g/t, com alguns bolsões de teores mais altos que podem expandir o perfil
atual da lavra de reserva e levar ao aumento do teor e toneladas dessa zona da Falla A. Na área East Ledge
North (ELN1), a continuação do canal de minério principal pode ser encontrada em profundidade com teores
variáveis. O resultado da perfuração tanto em ELN1 quanto em ELN2 fornece um melhor plano de mina para
2020.
Em 2020, Minosa planeja gastar entre US$ 1,7 milhão e US$ 3,1 milhões em exploração e pesquisa metalúrgica.
O foco principal é ter um plano de minas melhor e detalhado com teores mais altos, recuperações mais altas e
menor estéril.
A Administração também decidiu iniciar um programa de exploração regional e estudar bolsões de sulfetos de
alto teor para processos de produção alternativos que poderiam liberar valor e aumentar a produção. Além disso,
testes mineralógicos e metalúrgicos definirão melhor a composição geoquímica da mineralização de óxidos e
sulfetos.
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Em 2020, os planos operacionais contemplam principalmente minérios de óxidos do pushback (abertura de
lavra) de Esperanza. Isso permitirá recuperações mais altas e maior teor, o que se traduzirá em maior potencial
de produção em 2020.

Ernesto e Pau-a-Pique (EPP):
Introdução
EPP está localizado em Mato Grosso, Brasil, aproximadamente 450 km a oeste de Cuiabá, capital do estado e
a 12 km da cidade de Pontes e Lacerda. O complexo consiste em uma planta de processamento alimentada por
minas satélite como Lavrinha, Japonês, Nosde e Ernesto (mina a céu aberto) e o depósito subterrâneo de Paua-Pique. Outras minas importantes, como os depósitos de extensão NOSDE e Japonês, estão localizadas nas
proximidades e estão em diferentes estágios de desenvolvimento e exploração.
O planejamento de minas para todos os depósitos é integrado, pois eles compartilham a mesma planta de
produção e qualquer aumento ou redução em cada uma das minas pode ser (mas não necessariamente é) o
resultado de alterações nesse sequenciamento de minas. Ter vários depósitos oferece proteção natural de EPP
para variações de teores nos outros depósitos
Desempenho operacional
2019 foi marcado pelos seguintes eventos:




Início bem-sucedido da mina de Japonês, atingindo 17% a mais de minério movido em comparação com o
plano original da mina
Aumento da proporção estéril/minério da mina de Lavrinha, atingindo uma média anual de 24 vezes, como
consequência de pushbacks para aprofundar o poço e aumentar a vida da mina
Pau-a-Pique se aproximando do fim da Life of Mine (LOM ou vida da mina), embora a exploração continue
a verificar a possibilidade de se estender além de 2020. Atualmente 17.000 Oz de ouro está em 2020 no
plano de minas e 8.000 Oz na categoria inferida. A expectativa é substituir as onças empobrecidas pela
expansão de recursos inferidos em profundidade até o final de 2020.

Em dezembro de 2019, a Companhia iniciou as operações de mineração na mina de alto teor de Ernesto. Como
essa mina ainda está em fase de pré-stripping (abertura de lavra), esperamos que Ernesto gere fluxos de caixa
positivos no segundo semestre de 2020.
O Projeto Nosde deve declarar produção comercial até o final de 2020, e o Projeto Rio Alegre deve contribuir
marginalmente para a produção de EPP em 2020.
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A tabela abaixo apresenta as informações operacionais selecionadas para a mina subterrânea EPP Pau-a-pique
nos três e doze meses findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018.
Três meses
encerrados
em dezembro
de 2019

Três meses
encerrados em
dezembro de
2018

Doze meses
encerrados
em 31 de
dezembro de
2019

Doze meses
encerrados em
31 de
dezembro de
2018

322.915

354.148

1.400.979

1.452.268

Estéril (toneladas)

3.195.472

1.970.561

12.140.020

9.208.523

Total (toneladas)

3.518.387

2.324.709

13.540.999

10.660.792

9,90

5,56

8,67

6,34

412.383

347.587

1.614.664

1.379.083

Teor (g/tonelada)

1,16

1,46

1,13

1,39

Recuperação (%)

95.7%

96.1%

1.614.664

1.379.083

Produção (onças)

14.704

15.708

55.933

58.131

Vendas (onças)

15.845

15.306

58.704

59.310

961

797

963

860

Minério (toneladas)

Relação estéril/minério
Minério Alimentado (toneladas)

Custo caixa por onça de ouro produzida










O minério (toneladas) no quarto trimestre de 2019 foi 9% menor em comparação com o mesmo período de
2018 devido a extração de estéril para aumento da lavra em Lavrinha e a menor quantidade de minério
movido de Pau-a-Pique. Devido à capacidade operacional limitada da mina, o aumento na proporção
estéril/minério em profundidade causa diminuição na produção mensal de minério.
O total de estéril extraído (toneladas) no trimestre foi 62% maior em comparação ao quarto trimestre de
2018 devido à necessidade de acessar áreas mais profundas da mina de Lavrinha, de acordo com o plano
original da mina e como parte dos recursos naturais da mina.
A alimentação de plantas de minério (toneladas) do quarto trimestre foi 17,6% maior em comparação com
o mesmo período de 2018 devido ao aumento da produtividade na produção (de 195 ton/hora média no
quarto trimestre de 2018 para 200 ton/hora no quarto trimestre de 2019) como consequência de melhorias
de processo na planta, aumentando a capacidade. Alimentação de minério acima do volume extraído no
período foi consequência de 214 mil toneladas alimentadas com estoques de baixo teor.
Teor de minério (g / tonelada) 21% menor em comparação com o mesmo período de 2018 devido a redução
de 41% no total de minério alimentado da mina de alto teor de Pau-a-pique
A produção (onças) foi 6% menor em comparação com o mesmo período de 2018 como consequência do
teor mineral no período, pelas razões explicadas acima
O custo caixa médio por onça de ouro produzido foi 36,3% maior no trimestre de 2019 em comparação
com o mesmo período de 2018, como consequência do aumento na relação estéril/minério e mais baixa
produção de ouro

Desenvolvimentos estratégicos e geologia
O plano estratégico para a exploração em Apoena durante 2019 consistiu em duas frentes. Primeiro a aumentar
a Life of Mine (LOM) para cada depósito em EPP por meio de exploração e perfuração de enchimento (infill
drilling) e segundo para liberar o potencial de outros ativos na faixa de Guaporé para obter alimentação
sustentável de minério a longo prazo. O alvo Bananal está em processo de perfuração entre 2019 e 2020 para
determinar o potencial de um objetivo estratégico posterior.
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A Apoena investiu em trabalhos de exploração em 2019. Foram perfurados 192 furos, totalizando 19.942m.
Foram feitos 168 furos, totalizando 14.772 m, em perfuração de enchimento (infill)/extensão para converter
recursos inferidos em Medidos e Indicados nas minas de Lavrinha e Japonês e no Projeto Nosde. A
mineralização ainda está aberta no Projeto Nosde e em Lavrinha e estão previstas obras adicionais para o
primeiro semestre de 2020.
Os resultados foram bem-sucedidos para as minas a céu aberto e espera-se aumentar a vida da mina (LOM –
Life of Mine) para os depósitos de Lavrinha, Japonês e Nosde. A perfuração de enchimento (infill) no Projeto
Nosde converteu 75% do corpo de minério em Medido e Indicado.
A Aura também conduziu uma perfuração de exploração de 4.500m em Pau Pique para expandir os recursos
em profundidade. Os resultados iniciais foram positivos e continuarão com perfurações mais profundas ao longo
da imersão de corpos de minério para aumentar a vida da mina de Pau Pique além de 2020.
Bananal é um alvo de exploração localizado 22 km ao sul da planta de EPP. O trabalho de acompanhamento
superficial e de perfuração foi realizado em 2019, mostrando um importante potencial de mineralização de ouro.
Foram feitas 24 perfurações de exploração, totalizando 5.170m, e confirmaram a continuidade da mineralização
de ouro ao longo de pelo menos 300m de comprimento horizontal. A mineralização ainda está aberta na
horizontal e em profundidade e trabalho adicional está planejado em 2020 para determinar recursos e reservas.

Complexo Aranzazu
Introdução
O Complexo Aranzazu é composto de uma mina de cobre subterrânea 100% de propriedade da Companhia,
localizada em Zacatecas, México, a aproximadamente 250 km da metrópole de Monterrey. A evidência
documentada de mineração na área remonta quase 500 anos. A mina atual está em operação desde 1962, com a
Companhia assumindo a propriedade em 2010. Em 2014, devido aos preços mais baixos do cobre e ao fraco
desempenho de mina e planta, a Companhia fechou a mina. Em 2017, com retomada dos preços e nova
abordagem gerencial, a Companhia decide reavaliar o negócio. Após novos investimentos e análises detalhadas
de geologia, metalurgia, geotécnica, entre outros, a Companhia decidiu construir um estudo detalhado de
viabilidade de 5 anos. O relatório foi publicado com resultados promissores e, em seguida, o Complexo
Aranzazu assinou um contrato de venda (off take agreement) para três anos e obteve o financiamento necessário,
envolveu importantes empresas de consultoria e recrutamento, redesenhou a governança, criou um novo
programa de incentivo, construiu uma nova barragem de rejeitos e reiniciou a mina.
Como resultado, em dezembro de 2018 o Complexo Aranzazu declarou produção comercial antes do previsto
e dentro do orçamento. Durante o segundo semestre de 2019, o Complexo Aranzazu apresentou melhores KPIs
em comparação aos estudos de viabilidade completos, enquanto ainda tem espaço para maior produção e melhor
desempenho.
Como parte do plano original, a Administração se concentrou em ter um plano detalhado de cinco anos (Life of
Mine - LOM) para poder reiniciá-lo e expandir as reservas depois de gerar fluxos de caixa positivos. Desde o
início de 2019 o Complexo Aranzazu investe em estudos geológicos, consolidando seus mais de 100 anos de
informações com novos dados geofísicos e consultores externos, como Richard Sillitoe e Lawrence D. Meinert.
O resultado é muito promissor, conforme discutido abaixo
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Desempenho operacional
Embora o desempenho operacional tenha mostrado um potencial melhor do que o esperado, os resultados
geológicos gerais do projeto foram muito robustos e consistentes com os mais recentes 43-101 emitidos em
2018 antes do reinício da mina.

Ao longo do ano de 2019, a produção na mina e na planta aumentou de forma consistente, alcançando durante
o primeiro e segundo trimestres, estabilização/ fluxo de caixa positivo no terceiro trimestre e quase a capacidade
total atual no quarto trimestre.
Durante o quarto trimestre de 2019, certos indicadores operacionais, como recuperações, excederam os
resultados projetados no Estudo de Viabilidade, conforme detalhado abaixo. Além disso, por 26 dias durante o
quarto trimestre de 2019 foi alcançado um rendimento da planta superior a 3.000tpd (toneladas por dia).
O gráfico abaixo destaca o aumento de desempenho em cada trimestre, para os seguintes indicadores: minério
moído, produção:

.
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A tabela abaixo apresenta informações operacionais selecionadas adicionais para o Complexo Aranzazu para
os três e doze meses findos em 31 de dezembro de 2019. As informações abaixo incluem a produção précomercial do Complexo Aranzazu:

Três meses
encerrados
em dezembro
de 2019

Três meses
encerrados em
dezembro de
2018

Doze meses
encerrados
em 31 de
dezembro de
2019

Doze meses
encerrados em
31 de
dezembro de
2018

Minério extraído (toneladas)

206.502

153.129

760.789

153.129

Minério processado (toneladas)

231.611

146.151

815.952

146.151

1,57%

1,30%

1,40%

1,30%

Teor de ouro (g/tonelada)

0,98

0,66

0,84

0,66

Teor de prata (g/tonelada)

22,54

15,48

20,17

15,48

Recuperação de cobre

89,0%

86,4%

87,9%

86,4%

Recuperação de ouro

78,5%

69,6%

76,3%

69,6%

Recuperação de prata

61,9%

56,5%

59,0%

56,5%

Produção de concentrado de cobre (DMT)

14.842

6.289

42.396

6.289

Cobre contido no concentrado (%)

21,9%

26,3%

23,8%

26,3%

Ouro contido no concentrado (g/DMT)

12,0

9,3

12,3

9,3

Prata contida no concentrado (g/DMT)

217,7

225,2

227,1

225,2

Libras de cobre produzidas (‘000 Lb)

10.997

1.445

33.067

1.445.0

0,97

2,82

1,41

2,82

Teor de cobre (%)

Produção de concentrado:

Custo caixa por libra de cobre produzida

O Complexo Aranzazu reconheceu uma nota de crédito no quarto trimestre de 2019 com o contratante principal
de mineração devido a um acordo mútuo relacionado aos custos incorridos no ano, que teve um impacto direto
na redução dos custos totais em dinheiro no quarto trimestre de 2019 por libra de cobre produzidos de US$ 1,19
a US$ 0,97.
A operação da mina estabilizou sem grande variação em relação ao trimestre anterior e de acordo com o plano.
A melhoria da ventilação e a entrega constante de minério à usina foram as atividades destacadas neste trimestre.





A produção da planta aumentou 4% em relação ao trimestre anterior. Além disso, foram alcançadas
mais de 3.000 toneladas por dia (tpd) por 26 dias no trimestre. Tudo isso foi possível devido às
melhorias e controles feitos na planta.
Minério de menor teor (minério oxidado do estoque) foi alimentado para a planta para aproveitar o
rendimento superior ao obtido.
O teor de cobre ficou 6% acima do trimestre anterior (1,48%), proveniente principalmente do depósito
de Glory Hole, confirmando a consistência do modelo geológico
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O teor de ouro ficou 10% acima do terceiro trimestre (0,89 g / t) devido principalmente à contribuição
do Glory Hole de acordo com o plano, comprovando o maior teor de ouro
A recuperação do Cobre foi 2% acima do trimestre anterior (88%), principalmente devido à melhoria
da planta e melhor gerenciamento dos reativos à flotação. Estes são resultados globais, considerando
o sulfeto e o minério de óxido (óxido processado a partir de estoques antigos para preencher a
capacidade não utilizada na planta). Ao considerar apenas o minério da mina (sulfeto), a recuperação
de cobre foi superior a 90% no trimestre, 2% melhor do que o considerado no Estudo de Viabilidade
A recuperação de ouro aumentou 2% quando comparada ao terceiro trimestre (77%), principalmente
devido a melhorias no circuito de flotação e mudanças nos produtos químicos.
Um novo recorde de produção de concentrado desde o início da produção comercial (22% acima do
trimestre anterior, que era de 12.119 DMT)
A produção de ouro no período foi 17% superior ao trimestre anterior (5.724 Oz vs 4.879 Oz) devido
ao maior teor da Glory Hole e a um aumento de 7% nas recuperações do Minério de Sulfeto

Outros desenvolvimentos
Em 10 de dezembro de 2018, a Companhia declarou produção comercial no Complexo Aranzazu. Como
resultado, tanto a receita quanto os custos operacionais do Complexo Aranzazu são reconhecidos nas
demonstrações consolidadas de perda e perda abrangente. Além disso, o desenvolvimento da mina relacionado
o Complexo Aranzazu foi reclassificado para o ativo imobilizado e começou a depreciar. A produção comercial
foi alcançada com antecedência e com menos necessidades de capital em comparação com o plano de negócios.
Um excelente histórico de segurança foi alcançado durante o período de retomada e durante a conclusão de
vários projetos de infraestrutura. A construção da nova instalação de barragem de descarte de rejeitos (TD5) foi
concluída em 5 de abril de 2019.

Desenvolvimentos Estratégicos e Geologia
Em 2019, a Companhia realizou uma análise dos dados de exploração, mapeamento geológico e amostragem
de superfície no Complexo Aranzazu, próximo do distrito de mina. Uma inspeção magnética aérea 3D foi
realizada também por New-Sense Geophysics Ltd. Uma inversão magnética 3D indicou que a principal área de
mina (Glory Hole) está significativamente aberta em profundidade e um programa de perfuração foi iniciado
no final de 2019, com expectativa de conclusão no início do 2º trimestre de 2020. O mapeamento e a amostragem
geológicos, juntamente com os dados geofísicos, estão gerando uma quantidade significativa de novos alvos em
estágio inicial no distrito, principalmente na zona de El Cobre e Cerro Conejos, onde foram encontrados veios
de alto grau e novas zonas de skarns.
Em 2020, a Companhia planeja investir mais em geologia, atingindo entre US$ 5 milhões e US$ 8 milhões no
Complexo Aranzazu. O principal objetivo é converter parte significativa dos recursos inferidos existentes em
M&I na zona do chamado Glory Hole e também explorar ainda mais os alvos regionais.
Atualmente, a Administração está avaliando um projeto de estágio avançado destinado a aumentar a capacidade
de produção em até 30% anualmente, paralelamente ao plano de Exploração mencionado acima e manterá o
mercado informado sobre possíveis desenvolvimentos.

Projeto Almas
Almas é propriedade integral da Companhia e está localizado no município de Almas, no estado do Tocantins,
Brasil. O projeto consiste em três áreas separadas de mineração a céu aberto. Os três principais depósitos de
ouro do Projeto de Almas - Paiol, Cata Funda e Vira Saia - estão localizados ao longo de um corredor de 15 km
de extensão do Cinturão Greenstone de Almas, que abrigou inúmeras ocorrências de ouro do tipo orogênico.
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Atualmente, a Companhia está se concentrando na fase de engenharia, com o objetivo de reduzir e selecionar a
melhor tonelagem de produção para a planta e melhorar seu desempenho econômico quando comparado com
os estudos da Rio Novo. Espera-se que isso seja alcançado através de uma combinação de custos operacionais
mais baixos com os parceiros existentes da Companhia no Brasil, melhores teores de ouro por meio de
mineração mais seletiva e uma filosofia de despesas de capital enxutas, porém racionais. Após a produção
comercial, a administração planeja investir em geologia e explorar alternativas para melhorar ainda mais a
produção e os fluxos de caixa.
A Companhia iniciou um estudo (o "Estudo"), que incorporará uma estratégia de execução de projeto recémdefinida com o objetivo de reduzir os requisitos de investimento e otimizar os fluxos de caixa do projeto.
Durante o segundo trimestre de 2020, a Companhia contratou a “Ausenco”, uma contratada de engenharia, para
apoiar o desenvolvimento do estudo. A Companhia também contratou a “SRK” para auxiliar nos estudos em
escala de minas. A Companhia planeja gerar um novo plano de produção como parte do estudo de Viabilidade
e engenharia básica durante 2020 e declarar a produção comercial em 2022. No entanto, a capacidade de atingir
esse prazo também depende de variáveis, tais como licenças ambiental e operacional definitivas.
Matupá
Os direitos minerais de Matupá compreendem cerca de 28.674,43 ha.de terras prospectivas localizadas na
prolífica província de ouro de Alta Floresta, no estado de Mato Grosso, Brasil. A propriedade foi adquirida por
meio da fusão com a Rio Novo em 2018 e é composta por 18 licenças de mineração. O projeto se beneficia de
uma excelente infraestrutura na região, como boas estradas, energia, água e mão de obra qualificada.
Em 2019, as atividades de exploração foram focadas no Bloco de Alto Alegre, com importantes anomalias do
solo para cobre e ouro delineadas e a descoberta de um veio de alto grau (Valdemar).
Com os atuais recursos medidos e indicados e novos alvos de exploração, Matupa tem potencial para se tornar
uma operação de mina de ouro de tamanho semelhante ao Projeto Almas. Durante o ano de 2020 a Companhia
planeja investir US$ 1,2 milhão em geologia com o objetivo de aumentar ainda mais os recursos potenciais do
Projeto Matupá para poder iniciar a fase de mina e engenharia posteriormente.
A Companhia encontrou uma forte indicação de possível pórfiro de cobre em Alto Alegre, que é parte do Projeto
Matupá. A análise histórica dos dados de exploração realizada em 2018 observou uma anomalia significativa
de cobre e molibdênio localizada a 1,8 km do depósito X1.
No entanto, estudos adicionais e atividades de exploração são necessários para confirmar essa hipótese e esses
estudos continuarão sendo realizados durante o ano de 2020.
São Francisco
São Francisco é uma mina de ouro de lixiviação a céu aberto localizada perto do Complexo EPP da Companhia,
no sudoeste do estado de Mato Grosso, Brasil, aproximadamente a 560 km a oeste de Cuiabá, capital do estado.
A mina de ouro de São Francisco está em operação há 10 anos e está sob Cuidados e Manutenção desde 2016.
O local possui uma planta de produção já instalada e a maioria das licenças está em ordem para reinicialização,
caso consiga comprovar depósitos de ouro adicionais durante uma nova campanha geológica. São esperadas
sinergias com o Complexo EPP em caso de reinicialização, uma vez que estão a 85 km do complexo EPP.
Nos anos anteriores à interrupção da operação, por restrições de caixa, não foi realizado o programa de
exploração perto da mina e as reservas foram esgotadas. A Companhia está avaliando alternativas para reiniciar
o Projeto. O distrito geológico é promissor e já foram identificadas 4 áreas-alvo, tais como South Dome, South
Canyon, Área 3 e Área 5. Durante 2020, um programa limitado de perfuração está planejado para investigar
potenciais novos recursos atualizados e estabelecer recursos e reservas atualizados para o Projeto São Francisco.
Tolda Fria
O Projeto de ouro de Tolda Fria é propriedade integral da Companhia e foi adquirido através da fusão com a
Rio Novo em 2018. O projeto está localizado a aproximadamente 10 km a sudeste da cidade de Manizales, no
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Departamento de Caldas, Colômbia. Essa propriedade contém significativa mineralização de alto teor e 14 km
de desenvolvimento subterrâneo que foi usado para concluir uma estimativa de recursos em conformidade com
43-101.A Companhia continua a avaliar possíveis maneiras de desenvolver Tolda Fria."
Ainda, a Companhia também divulgou ao mercado documento intitulado "Management’s Discussion and
Analysis for the three months ended June 30, 2020" ("MD&A 2º Trimestre"), que já reflete, em grande parte,
as informações prestadas nesta Seção 10 do Formulário de Referência para o período. Segue abaixo resumo
dos aspectos materiais do MD&A 2º Trimestre, de forma a satisfazer aos requisitos normativos das Instruções
CVM n.º 332, 358 e 480, conforme alteradas. A versão completa deste documento (versões em inglês e tradução
livre em português) encontra-se disponível no website da CVM e no website da Companhia.
"REVISÃO DAS OPERAÇÕES DE MINERAÇÃO E EXPLORAÇÃO
San Andres, Honduras
A Mina de Ouro San Andres pertence à Minerales de Occidente (MINOSA), uma subsidiária integral da Aura
localizada a 360 km da capital de Honduras, Tegucigalpa, no planalto oeste do país. A exploração e a mineração
artesanal têm sido conduzidas na área desde os anos 1930, com a modernização começando em 1983. A Aura
adquiriu a propriedade e infraestrutura em 2009 e atualmente opera a mina a céu aberto e a área de lixiviação.
Desempenho operacional:
Em 16 de março de 2020, o governo de Honduras aprovou a suspensão do trabalho nos setores público e privado
em resposta à Pandemia e, consequentemente, a Aura passou a operar com uma força de trabalho mínima para
manter rejeitos e continuar a satisfazer os requisitos ambientais. conexão com operações e outras atividades
críticas na mina.
Em 26 de maio de 2020, a Aura obteve autorização para retomar totalmente as operações em San Andrés.
A interrupção teve impacto relevante em nosso desempenho operacional e financeiro para o segundo trimestre
e primeiro semestre de 2020.
A tabela abaixo apresenta as informações operacionais selecionadas da San Andres para os trimestres findos
em 30 de junho de 2020 e 2019:

Minérios extraídos (toneladas)

413.321

1.508.248

Para o semestre
findo em
30 de junho de
2020
1.522.678

Resíduos extraídos (toneladas)

223.875

1.201.400

1.193.919

1.871.925

Total extraído (toneladas)

637.196

2.709.647

2.716.597

4.215.367

0,54

0,80

0,78

0,80

408.293

1.554.436

1.532.109

2.351.684

0,47

0,46

0,44

0,46

0

Para o trimestre
findo em
30 de junho de 2020

Proporção de resíduo por minério
Pelotização na usina de minério (toneladas)
Concentração (g/toneladas)

Para o trimestre
findo em
30 de junho de 2019

Para o semestre
findo em
30 de junho de 2019
2.343.442

Produção (onças)

8.835

12.413

23.199

18.899

Vendas (onças)

8.831

12.728

21.679

18.416

Custos de caixa médio por onça de ouro produzida

$

900

$

1.165

$

999

$

1.174
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Os resultados da San Andres durante o segundo trimestre de 2020 em comparação ao mesmo período de 2019
são os seguintes:


Redução de minério e resíduos extraídos, pelotização na usina de minério, produção e vendas
diretamente associadas à interrupção devido à Pandemia.



Relação de resíduos por minério: foi afetada devido a menos minérios extraídos como resultado da
interrupção.



As áreas de lixiviação foram mantidas em rega durante todo o período de interrupção, de modo que as
colunas de carbono continuaram a absorção do ouro contido no inventário da solução. Isso permitiu
que a Companhia obtivesse mais ouro, resultando em uma recuperação superior a 100%. Todos os
valores que no processo normal estavam em recirculação foram recuperados.



A otimização de custos durante o período de interrupção permitiu à Companhia reduzir o custo por
onça durante o trimestre.



A alta do ouro foi recuperada devido ao fato de que as áreas de lixiviação foram mantidas em rega
durante o período de interrupção, conforme mencionado acima, associado aos custos e despesas
mínimas no período (atividades de cuidado e manutenção) que contribuíram a um custo de caixa mais
baixo por onça produzida.

Outros desdobramentos
Durante o primeiro trimestre de 2020 iniciamos a construção de uma nova área de lixiviação e empilhamento
com expectativa de início a partir do segundo trimestre de 2021, com capacidade total de 14 milhões de
toneladas, que serão o suficiente para 24 meses de operação em capacidade máxima.
O desenvolvimento do Projeto Esperanza na área de Cerro Cementerio atingiu um progresso de 64%, com um
total de 589 negociações concluídas com famílias e US$ 5,1 milhões pagos em indenizações desde o início do
projeto.
Em 10 de fevereiro, o sexto acordo coletivo entre a Minerales de Occidente e o sindicato dos empregados da
San Andres, SITRAMINO, foi firmado para um período de três anos.
Desenvolvimento estratégico e geológico
No final do segundo semestre de 2020, 4.266 metros foram perfurados em 55 orifícios de perfurações. Parte do
programa foi focada na redução de espaçamento (infill drilling), com o objetivo de substituir as reservas
mineradas e aumentar a certeza do mineral em tonelagem e concentração. Os resultados da perfuração mostram
a continuidade da estrutura principal na zona da Falla A com concentração média de 0,40 a 0,60 gpt.
Nas áreas de East Ledge e Banana Ridge, os resultados confirmam o modelo de concentração por recurso entre
0,46 e 0,71 gpt. A perfuração de preenchimento do push back da Esperanza também está provando a
continuidade do depósito.
Paralelamente, a perfuração exploratória continuou em nossa área de concessão, com o objetivo de ampliar o
atual poço de reserva e recategorizar os recursos inferidos.
Devido à Pandemia, as atividades foram suspensas pelo governo de Honduras entre março e o final de maio,
com reinício nos primeiros dias de junho.
Como resultado da Pandemia, a exploração regional em áreas ao sul da atual área da mina foi remarcada, tendo
reiniciado em junho de 2020. Nos próximos meses, devemos concluir o mapeamento da superfície da área total
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de interesse planejada para este ano.
Ernesto e Pau-a-Pique (EPP):
Introdução
A EPP está localizada em Mato Grosso, Brasil, a aproximadamente 450 km oeste de Cuiabá, a capital do estado,
e a 12 km da cidade de Pontes e Lacerda. O complexo consiste de uma usina de processamento sustentada por
minas satélites como Lavrinha, Japonês e Ernesto, a céu aberto, e o depósito subterrâneo Pau-a-Pique. Outros
ativos significativos, como os depósitos de extensão Ernesto e Nosde, estão em estágio de desenvolvimento.
Em janeiro de 2020, a Companhia começou a pré-decapagem na mina Ernesto de alta concentração. O projeto
continua a progredir de acordo com o cronograma e, portanto, a Aura antecipa um aumento substancial da
produção no quarto trimestre de 2020, quando espera declarar a produção comercial dessa mina. No primeiro
semestre de 2021, a Companhia espera que a Ernesto inicie uma nova fase de push back e, no segundo semestre
de 2021, alcance novamente uma área de alta concentração e mantenha-a até o final de 2022.
A Companhia espera que NOSDE declare a produção comercial até o início de 2021.
Além disso, a Companhia está conduzindo diferentes modelos de teste para avaliar o potencial para reiniciar a
mina de São Francisco.
Finalmente, a EPP possui depósitos adicionais promissores com potencial para se tornarem novas minas, como
o Bananal norte e sul. Atualmente a Companhia está conduzindo esforços de exploração nessas áreas alvo.
O planejamento da mina para todos os depósitos é integrado desde que mais depósitos compartilhem a mesma
usina de produção e qualquer aumento ou redução em cada uma das minas pode ser (mas não necessariamente
é) resultado de mudanças nesse sequenciamento da mina. Possuir diversos depósitos oferece à EPP um hedging
natural para variações de concentração nos outros depósitos.
Desempenho operacional
A produção na EPP nos no trimestre e semestre findos em junho para os diferentes estágios da mina pode ser
resumida abaixo:
Para o trimestre
Para o trimestre
findo em
findo em
30 de junho de 2020 30 de junho de 2019

0
1

“Minas em Operação” – Lavrinha, Japonês e Pau-a-Pique
2

“Minas em testes”- Rio Alegre e São Francisco

2

Minas em estágio pré-operacional - Ernesto e NOSDE
Produção total (onças de ouro)

12.954

24.557

156

447

615

823

13.725

25.828

(1) Vendas e despesas refletidas em receitas e COGS
(2) Vendas e despesas capitalizadas até a produção comercial ser declarada
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A tabela abaixo apresenta as informações operacionais selecionadas para “Minas em operação” na Minas EPP,
consolidadas para os trimestres e semestres findos em 30 de junho de 2020 e 2019:

585.750

361.340

Para o semestre
findo em
30 de junho de
2020
956.856

Resíduos extraídos (toneladas)

6.410.733

3.094.382

9.683.926

5.878.098

Total extraído (toneladas)

6.996.484

3.455.722

10.640.782

6.557.048

10,94

8,56

10,12

8,66

416.685

395.119

825.880

783.789

1,09

1,09

1,01

0

Para o trimestre
findo em
30 de junho de 2020

Minérios extraídos (toneladas)

Proporção de resíduo por minério
Pelotização na usina de minério (toneladas)
Concentração (g/toneladas)
Recuperação (%)

Produção (onças)
Vendas (onças)

Para o trimestre
findo em
30 de junho de 2019

95,3%

102,2%
1

1

Custos de caixa médio por onça de ouro produzida

$

Para o semestre
findo em
30 de junho de 2019
678.950

1,11
95,4%

98,0%

12.954

13.145

24.558

26.723

17.242

13.528

25.438

27.855

828

$

1.017

$

969

$



Aumento do minério extraído devido ao sequenciamento da mina. As minas de Japonês e Lavrinha
foram preparadas durante o primeiro trimestre de 2020, levando a um aumento da produção de minério
no segundo trimestre.



Aumento no total extraído como resultado do planejamento da mina e maior eficiência operacional
como resultado de iniciativas implementadas para aumentar a disponibilidade de equipamentos/reduzir
o tempo de manutenção.



Redução da pelotização de minério na planta devido à manutenção planejada na usina.



A redução na recuperação resultou do aumento no volume de minério da mina Japonês, devido às
características específicas do minério dessa mina.



Redução do custo de caixa por onça de ouro produzida1, beneficiando-se do aumento da produção,
eficiência operacional e desvalorização do real brasileiro em relação ao dólar dos Estados Unidos, uma
vez que a maioria dos custos é incorrida em moeda local.

929

Desenvolvimento estratégico e geológico
Durante o segundo trimestre de 2020 na Apoena, foram perfurados um total de 35 orifícios de perfuração,
totalizando 4.039 m. As extensões das minas de Nosde e Lavrinha foram testadas. Durante o primeiro semestre,
foram perfurados 63 orifícios de perfuração, totalizando 10.183 m. A perfuração em Lavrinha foi concluída
enquanto a perfuração do Nosde ainda está em andamento e deve ser concluída no início do terceiro trimestre.
Há previsão de modelos para Lavrinha no terceiro trimestre e Nosde no quarto trimestre.
No alvo Bananal, concluímos 21 orifícios de perfuração no segundo trimestre, totalizando 5.110 m. Durante o
primeiro semestre, perfuramos 24 orifícios de perfuração, totalizando 5.348 m (18 orifícios de perfuração em
Bananal Norte - perfuração de exploração; e 6 orifícios de perfuração em Bananal Sul - perfuração de
preenchimento área delineada em 2019). A perfuração de exploração em Bananal Norte foi concluída, enquanto
em Bananal Sul deve ser concluída até outubro de 2020. A mineralogia dos orifícios parece promissória e, por
esse motivo, a Companhia decidiu acelerar o programa de enchimento.
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Aranzazu
Introdução
A Aranzazu é uma mina subterrânea de cobre com 100% de participação da Aura, localizada em Zacatecas,
México, a aproximadamente 250 km de Monterrey. Evidências documentais de mineração na área datam de
quase 500 anos. A mina atual possui operações desde 1962, com a Aura assumindo a propriedade em 2010. Em
2014, devido a baixos preços de cobre e desempenho usineiro e minerador, a Aura fechou a mina. Em 2017,
após aumento nos preços de cobre e nova abordagem administrativa, a Aura decidiu analisar os negócios
novamente. Depois de novos investimentos e uma análise detalhada da geologia, metalurgia, geotécnica e da
usina, entre outros estudos, a Aura decidiu desenvolver um estudo de viabilidade detalhado de 5 anos. O
relatório foi publicado com resultados promissores, então a Aranzazu firmou um contrato de extração de 3 anos,
obteve financiamento, envolveu uma empresa superior de recrutamento e consultoria, reestruturou a
governança, criou novos programas de incentivo, construiu nova barragem de rejeito e retomou a mina.
Assim, em dezembro de 2018 a Aranzazu declarou produção comercial antes do prazo e abaixo do orçamento.
Desde o segundo semestre de 2019, a Aranzazu tem demonstrado frequentemente melhores KPIs em
comparação aos estudos completos de viabilidade, como recuperação de ouro e cobre, e ainda tem como
aumentar a produção e melhorar o desempenho. No primeiro e segundo trimestre de 2020, a Aranzazu também
excedeu a previsão do estudo de viabilidade para desenvolvimento de mina.
Como parte do plano original, a Administração focou no detalhamento do plano de 5 anos da mina (LOM) para
retomada e expansão, assim que fluxos de caixa positivos forem gerados. Desde o início de 2019, a Aranzazu
investiu em estudos geológicos, consolidando mais de 100 anos de informações com novos dados geofísicos e
consultores externos como Richard Sillitoe e Lawrence D. Meinert, com resultados promissores, conforme
discutido abaixo.
Desempenho operacional
Em 31 de março de 2020, o governo mexicano emitiu um decreto exigindo a suspensão de todas as atividades
não essenciais nos setores públicos e privados. Em 12 de maio de 2020, a mineração foi considerada como
atividade essencial pelas autoridades mexicanas e foi permitido que as empresas de mineração solicitem
autorização para retomar as operações integralmente a partir de 18 de maio de 2020. O decreto de 31 de março
de 2020 permitiu às empresas manter atividades críticas que, se interrompidas, poderiam resultar em danos
potencialmente irreversíveis que poderiam prejudicar sua continuidade. Consequentemente, a Companhia
suspendeu todas as operações não essenciais em Aranzazu, enquanto manteve somente atividades essenciais
necessárias para prevenção contra riscos de segurança e/ou ambientais, além de danos potencialmente
irreversíveis que poderiam impedir a continuidade de suas operações.
Em 27 de maio de 2020, a Aranzazu obteve autorização para retomar totalmente as operações.
Conforme antecipado pela Companhia, a Pandemia não teve um impacto material no desempenho operacional
da Aranzazu no segundo trimestre, o que a Companhia atribui ao acúmulo de estoque no local e à eficiência
operacional.
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A tabela abaixo estabelece as informações operacionais selecionadas da Aranzazu para os trimestres findos em
30 de junho de 2020 e 2019:

Minérios extraídos (toneladas)

188.112

187.096

Para o semestre
findo em
30 de junho de
2020
405.672

Minério processado (toneladas)

211.319

201.675

408.552

0

Para o trimestre
findo em
30 de junho de 2020

Concentração de cobre (%)

Para o trimestre
findo em
30 de junho de 2019

Para o semestre
findo em
30 de junho de 2019
347.272
360.978

1,46%

1,39%

1,45%

Concentração de ouro (g/toneladas)

0,99

0,79

0,91

1,10%
0,65

Concentração de prata (g/toneladas)

22,39

19,98

22,56

15,68

Recuperação de cobre

90,6%

88,0%

90,8%

77,2%

Recuperação de ouro

75,5%

74,9%

75,9%

65,9%

Recuperação de prata

60,2%

57,9%

60,5%

49,9%

Produção concentrada:
Concentrado de cobre produzido (TMS)

9.578

13.033

Cobre contido em concentrado (%)

15.435

25.154

21,5%

25,5%

21,3%

Ouro contido em concentrado (g/TMS)

12,1

12,1

11,2

7,6

Prata contida em concentrado (g/TMS)

218,7

234,5

221,7

139,7

Libras de cobre produzidas (‘000 Lb)

6.045

5.251

11.713

8.632

Produção total (Oz de Ouro Equivalente - GEO)

15.769

14.748

15,6%

25.950

28.516

Custos de caixa (US$/GEO)

$

860

$

812

$

952

$

895

Custos de Caixa por Libra de Cobre equivalente produzida

$

1,25

$

1,70

$

1,44

$

1,89

1

Recuperações com base em uma mistura de minérios de sulfureto e óxido, não minérios de sulfureto primários



O minério extraído foi afetado pela Pandemia. A expectativa da Companhia era atingir níveis
semelhantes do primeiro trimestre de 2020 ou aproximadamente 220.000 toneladas.



Devido a restrições nas operações de mineração, a usina processou o estoque anteriormente acumulado.



Melhores concentrações e recuperações foram alcançadas no trimestre atual em relação ao segundo
trimestre de 2019, principalmente devido ao foco no Glory Hole (enquanto no segundo trimestre de
2019 a Aranzazu estava processando minério de outras áreas da mina) e melhorias e estabilidade
alcançadas após o aumento foram concluídas em 2019.



A baixa concentração de cobre contido no concentrado no segundo trimestre de 2020 foi devido à
maior concentração de bismuto no minério proveniente da mina. O cobre foi reduzido a partir do
concentrado para reduzir o bismuto e minimizar as possíveis multas contratuais.

Desenvolvimento estratégico e geológico
A Aranzazu continua avançando nos estudos para consolidar um canal de comunicação de oportunidades de
exploração, programa de perfuração de preenchimento concentrado na conversão de recursos, bem como
perfuração para confirmar o plano baixo aberto na área de Glory Hole. Todas essas ações para garantir
crescimento futuro.
No primeiro semestre de 2020, um total de 4.118 metros do programa perfuração de preenchimento Glory Hole
para converter recursos minerais derivados em recursos medidos e indicados foi concluído. A exploração de um
poço profundo de exploração de diamante está em andamento para a extensão dos recursos inferidos atuais do
Glory Hole. Em 30 de junho de 2020 a perfuração tinha 547 metros.
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O desenvolvimento de uma nova rampa para as áreas de paredes suspensas de Glory Hole também está em
andamento, com o objetivo de conectar uma rampa antiga e fornecer acesso adicional à exploração para permitir
a perfuração em espaços mais estreitos do subsolo.
Um mapeamento geológico detalhado e amostragem nos alvos distritais de El Cobre e Cerro Conejos estão em
andamento para apoiar um melhor entendimento da mineralização e a definição do novo programa de
perfuração.
Gold Road
Após o sucesso da aquisição da Gold Road em março de 2020, a Aura iniciou uma campanha de várias fases de
perfuração para demarcar e confirmar os recursos minerais atuais, a fim de expandir os rastros de recursos
mineráveis da propriedade.
A Gold Road possui recursos minerais inferidos de 978.000 toneladas a 0,22 oz/t (6,83 g/t), contendo 214.000
onças de ouro, que foram relatadas pela RPM em 2018 (NI 43-101, Relatório Técnico, Avaliação Econômica
Preliminar da Mina Gold Road, Arizona, EUA, RPM Global, maio de 2018), A Aura desenvolveu o primeiro
modelo em 3-D do corpo de minério e um plano de mina baseado nesses recursos inferidos.
A Fase 1 da campanha de perfuração de diamante inclui aproximadamente 12.900 pés de perfuração em 33
poços. Os objetivos são o desenvolvimento de uma usina de mineração, além da demarcação e atualização de
50.000 onças de ouro do recurso mineral inferido para a categoria de recurso mineral indicado. A Aura anunciou
os resultados dos quatro primeiros orifícios da campanha de perfuração da Fase 1 no comunicado de imprensa
de 14 de julho de 2020.
Os resultados dos quatro primeiros orifícios de perfuração confirmaram a concentração projetada dos recursos
minerais inferidos no atual plano de mina. Eles cruzaram intervalos maiores que o estimado no modelo
preliminar de minério em 3D. Esses orifícios delimitam blocos de recursos até 200 pés abaixo do nível de
mineração atual nesta zona.
A Fase 2 da campanha de perfuração deve ser perfurado a partir de plataformas subterrâneas e de superfície e
está programado para começar em julho e terminar em outubro de 2020. A perfuração subterrânea total para
esta fase é de 7.750 pés em 8 orifícios. O objetivo da perfuração é confirmar e estender os resultados positivos
da fase 1 de perfuração no caimento do plano baixo das zonas 3310 e 2900. A parte de perfuração de superfície
da fase 2 perfura 23.950 pés de perfuração em 10 orifícios que testarão a continuidade do stope Sharpe abaixo
do nível 850 (nível atual de mineração).
O objetivo da fase 2 da campanha é expandir os rastros de recursos, que serão necessários para os planos de
longo prazo da mina. Alvos promissores serão demarcados subsequentemente e a classe de recursos aumentada
pela perfuração de continuação em 2021.
Matupá
Os direitos minerários são compostos de cerca de 28.000 hectares localizados dentro da prolífica província de
ouro da Alta Floresta, no estado de Mato Grosso, Brasil. A propriedade foi adquirida por meio de fusão com a
Rio Novo em 2018 e é composta de cinco licenças de mineração e exploração. O projeto é favorecido por uma
excelente infraestrutura na região, como estradas de boa qualidade, energia, água e força de trabalho qualificada.
Com os 332 k oz ou recursos M&I (depósito X1) existentes e novas descobertas de alta concentração, a Matupá tem
potencial para se tornar uma operação de mina de ouro e, no momento, a Aura está realizando estudos em geologia e
metalurgia do depósito para convertê-lo em reservas e conseguir dar início à fase de mineração e engenharia em seguida.
Em 2019, as atividades de exploração focaram no Bloco Alto Alegre, com significativas anomalias de solo para

PÁGINA: 248 de 394

Formulário de Referência - 2020 - AURA MINERALS INC.

Versão : 8

10.9 - Outros Fatores Com Influência Relevante

cobre e ouro delineadas e significativos veios de alta concentração encontrados (Valdemar), além de diversas
outras ocorrências de amostras de lascas de superfícies em uma área mais ampla. Amostras do canal no veio
Valdemar produziram valores de 261g/t Au, 179,2 g/t Au, 195g/t Ag e 2,73% Cu.
Embora a Aura não tivesse como foco qualquer potencial de cobre porfirítico durante a fusão com a Rio Novo,
nos últimos dois anos foram identificados fortes indícios de possíveis alterações de depósitos de cobre
porfirítico. A revisão de dados históricos de exploração feita em 2018 notou anomalias de cobre e molibdênio
localizadas a 1,8 quilômetros do depósito X1 e cobre anômalo interseccionado no Túnel FX1D0047 com 173
m a 0,11% Cu, de 20,5 a 193,56 m (fim do túnel) em 2019. Uma perfuração posterior feita no primeiro trimestre
de 2020 confirmou a anomalia com 281 m a 0,18% CuEq (Túnel F47D001).
Entretanto, estudos adicionais e atividades de exploração são necessárias para confirmar tais hipóteses e
continuarão a ser feitos durante o ano.
São Francisco
São Francisco é uma mina de lixiviação a céu aberto, localizada perto do Complexo EPP da Aura, a sudoeste
do estado de Mato Grosso, Brasil, a aproximadamente 560 km oeste de Cuiabá, capital do estado.
A mina de ouro São Francisco está em operação há mais de 10 anos e está em tratamento e manutenção desde 2016.
O local já tem uma mina industrial instalada e a maioria das autorizações prontas para retomada caso consiga
provar depósitos de ouro adicionais durante uma nova campanha geológica. Sinergias com o Complexo EPP
são esperadas em caso de retomada, uma vez que está localizada a 85 Km ao norte do complexo EPP.
Durante anos anteriores de maior contenção de caixa, pequenas explorações em minas próximas foram feitas e
as reservas foram esgotadas. A Aura avalia alternativas para a retomada do Projeto. O distrito geológico é
promissor e a Aura está buscando possíveis alvos no distrito.
Tolda Fria
O Projeto de Ouro Tolda Fria pertence 100% à Aura Minerals e foi adquirido por meio da fusão com a Rio
Novo em 2018. O projeto está localizado a aproximadamente 10 km sudeste da cidade de Manizales, no
Departamento de Caldas, na Colômbia. Esta propriedade contém significativas concentrações de mineralização
e 14 km de desenvolvimento subterrâneo para acesso a exploração, usado para completar e se enquadrar às
estimativas de recursos da NI 43-101.
A Companhia continua a avaliar possíveis formas de continuar o desenvolvimento da Tolda Fria."
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11.1 – Projeções divulgadas e premissas
a. objeto da projeção
Produção de onças de ouro equivalente
A Aura Minerals estima o volume de produção total para o segundo semestre de 2020 entre 118 mil e 138 mil
onças de ouro equivalente, sendo que, somando-se ao volume de produção realizado no primeiro semestre de
2020, a produção total no exercício social de 2020 deve atingir entre 196 mil e 216 mil onças de ouro
equivalente, conforme projeções indicadas na tabela abaixo, incluindo abertura por unidade de negócio:

Produção de onças equivalentes de ouro
(milhares)
Segundo semestre de 2020
Mínimo
San Andrés
Minas Brasileiras
Aranzazu
Gold Road
Total

Máximo
40
37
34
8
118

Produção de onças equivalentes de
ouro (milhares)
Ano de 2020
Mínimo

46
43
39
10
138

Máximo
63
62
62
8
196

69
68
68
10
216

Custo caixa da operação por onça de ouro equivalente produzida
A Aura Minerals estima o custo caixa da operação por onça de ouro equivalente produzida (“custo caixa por
onça”) para o segundo semestre exercício de 2020 entre US$ 691 e US$ 844, sendo que, incorporando os custos
realizados no primeiro semestre de 2020, o custo caixa por onça deverá ficar entre US$ 800 e US$ 893.
A tabela abaixo traz uma abertura do custo caixa por onça projetada por unidade de negócio:
Segundo semestre 2020
(US$ / onça equivalente produzida)
Mínimo
San Andrés
Minas Brasileiras
Aranzazu
Gold Road
Total

Máximo
779
586
699
*
691

Ano de 2020
(US$ / onça equivalente produzida)
Mínimo

943
733
846
*
844

Máximo
855
735
807
*
800

962
825
891
*
893

* Não divulgado, devido à expectativa de Gold Road declarar produção comercial apenas no mês de dezembro
de 2020. Até que a produção comercial de referida unidade seja declarada os custos incorridos serão ativados.
Orçamento de investimentos (CAPEX)
Para o exercício a encerrar-se em 31 de dezembro de 2020, a Companhia estima seus investimentos (CAPEX)
em, aproximadamente, entre US$ 52 milhões e US$ 58 milhões, incluindo:
•
•
•
•

US$ 23 milhões a US$ 26 milhões em Capex de Sustentação;
US$ 4 milhões a US$ 6 milhões em Capex de Exploração;
US$ 13 milhões a US$ 16 milhões em Capex para desenvolvimento de novos projetos e novas minas,
incluindo abertura das minas Ernesto e NOSDE (Minas Brasileiras), desenvolvimento de Gold Road e
estudos de viabilidade do Projeto Almas; e
US$ 9 milhões a US$ 11 milhões em outros itens
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b. período projetado e o prazo de validade da projeção
O período projetado para as projeções de produção de onças de ouro equivalente, custo caixa da operação por onça
de ouro equivalente produzida e investimentos (CAPEX) é o ano de 2020 completo, sendo que os 6 primeiros
meses incluem os resultados auferidos e os 6 últimos meses do ano os resultados projetados. O prazo de validade
da projeção realizada é a divulgação dos resultados do exercício a encerrar-se em 31 de dezembro de 2020.
c. premissas da projeção, com a indicação de quais podem ser influenciadas pela administração do
emissor e quais escapam ao seu controle.
Produção de onças de ouro equivalente
As projeções de volume de produção para o segundo semestre de 2020 levaram em consideração o planejamento
atualizado de cada unidade de negócio para o período, com base nos planos de mina e capacidade produtiva de
cada operação.
Estas projeções já consideram a retomada das operações em San Andrés e Aranzazu após interrupção das
operações no primeiro semestre de 2020. A Companhia utilizou como premissa que não ocorrerão novas
interrupções em suas operações no segundo semestre de 2020 como resultado da pandemia de COVID-19 ou
de quaisquer outros fatores.
Adicionalmente, consideramos o início de produção comercial de ouro em Gold Road no quarto trimestre de
2020 e que a mina Ernesto irá declarar produção comercial a partir de outubro de 2020.
Para o cálculo de conversão da produção de cobre e prata em produção de ouro equivalente em Aranzazu,
utilizamos como projeção os seguintes preços de metais para o segundo semestre de 2020:
•
•
•

Cobre: US$ 2,78 / libra;
Prata: US$ 18,52 / onça; e
Ouro: US$ 1.783 / onça.

Por fim, foram incluídas nas projeções as onças de ouro produzidas e que foram ou serão capitalizadas durante
o exercício de 2020, em particular de projetos das Minas Brasileiras e Gold Road.
As principais premissas que podem ser influenciadas pela administração são aquelas relacionadas ao
planejamento de mina e ao planejamento de produção. Por outro lado, preços de metais, que impactam no
cálculo de produção de onças equivalentes, escapam ao controle da administração da Companhia.
Custo caixa da operação por onça de ouro equivalente produzida
As estimativas de custo caixa da operação por onça de ouro equivalente produzida foram obtidas a partir do
planejamento de produção de cada unidade de negócio, onde foram projetados os custos fixos e variáveis por
componente de custo para cumprimento do plano para o segundo semestre de 2020.
Parte relevante dos custos de produção das Minas Brasileiras, San Andrés e Aranzazu são denominados em
moedas locais – Real (BRL), Lempiras (HND) e Peso Mexicano (MXN), respectivamente.
As premissas cambiais utilizadas para o segundo semestre de 2020 foram:
•
•
•

BRL/USD: 5,36;
HND/USD: 24,70; e
MXN/USD: 23,13.

As principais premissas que podem ser influenciadas pela administração são aquelas relacionadas ao
planejamento de mina e ao planejamento de produção e orçamentos associados à execução dos planos. Por outro
lado, taxas de câmbio e preço de determinados insumos são as premissas que mais escapam ao controle da
administração da Companhia.
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Orçamento de investimentos (CAPEX)
A Companhia estimou seus investimentos para 2020 conforme o plano de negócios da Companhia, incluindo
investimentos com manutenção, abertura e desenvolvimento de minas, projetos, investimentos com exploração
e outros.
Parte dos investimentos é incorrido em moedas locais – Real (BRL), Lempiras (HND) e Peso Mexicano (MXN),
respectivamente.
As premissas cambiais utilizadas para o segundo semestre de 2020 foram:
•
•
•

BRL/USD: 5,36;
HND/USD: 24,70; e
MXN/USD: 23,13.

As principais premissas que podem ser influenciadas pela administração são aquelas relacionadas ao
planejamento e cronograma de execução dos investimentos. Por outro lado, taxas de câmbio é a premissa que
mais escapa ao controle da administração da Companhia.
d. valores dos indicadores que são objeto da previsão
Seguem abaixo a produção de onças de ouro equivalente, valores de custo caixa da operação por onça de ouro
equivalente produzida e saldos investimentos (CAPEX) da Companhia nos 3 (três) últimos exercícios sociais
como base de referência.
Produção de onças de ouro equivalente
2017
San Andrés
Minas Brasileiras
Aranzazu
Gold Road
Total

2018

82.269
53.898
*
N/A
136.167

2019

63.604
58.131
2.474
N/A
124.209

58.374
55.933
63.339
N/A
177.646

2020 (até junho)
23.199
24.558
28.516
76.273

* Aranzazu declarou produção comercial em 12 de dezembro de 2018. Apenas 1 embarque ocorreu dentro do exerício de 2019

A mina de Aranzazu não se encontrava em operação em 2017, enquanto a mina de Gold Road foi adquirida no
ano de 2020.
Custo caixa da operação por onça de ouro equivalente produzida
2017
San Andrés
Minas Brasileiras
Aranzazu
Gold Road
Total

2018
849
908
*
N/A
870

2019
1.009
870
1.439
N/A
952

931
963
738
N/A
872

2020 (até junho)
999
969
952
N/A
972

* Aranzazu declarou produção comercial em 12 de dezembro de 2018. Apenas 1 embarque ocorreu dentro do exerício de 2019

A mina de Aranzazu não se encontrava em operação em 2017, enquanto a mina de Gold Road foi adquirida no
ano de 2020.
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Orçamento de investimentos (CAPEX)
•
•
•
•

2017: US$ 8,8 milhões;
2018: US$ 31,5 milhões;
2019: US$ 25,8 milhões; e
2020 (até 30 de junho): US$ 21,5 milhões.

Para o período de 2017 a 2020 (até 30 de junho), a Companhia não realizou a abertura do Capex conforme a
projeção indicada para 2020.
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11.2 – Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas
a. informar quais estão sendo substituídas por novas projeções incluídas no formulário e quais delas estão
sendo repetidas no formulário
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia obteve seu registro de emissor junto à Comissão de Valores
Mobiliários – CVM em 2020 e que a Companhia incluiu as projeções pela primeira vez, na data desta
apresentação de Formulário de Referência.
b. quanto às projeções relativas a períodos já transcorridos, comparar os dados projetados com o efetivo
desempenho dos indicadores, indicando com clareza as razões que levaram a desvios nas projeções
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia obteve seu registro de emissor junto à Comissão de Valores
Mobiliários – CVM em 2020 e que a Companhia incluiu as projeções pela primeira vez, na data desta
apresentação de Formulário de Referência.
c. quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as projeções permanecem válidas
na data de entrega do formulário e, quando for o caso, explicar por que elas foram abandonadas ou
substituídas
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia obteve seu registro de emissor junto à Comissão de Valores
Mobiliários – CVM em 2020 e que a Companhia incluiu as projeções pela primeira vez, na data desta
apresentação de Formulário de Referência.

PÁGINA: 254 de 394

Formulário de Referência - 2020 - AURA MINERALS INC.

Versão : 8

12.1 - Descrição da Estrutura Administrativa

12.1 – Descrição da estrutura administrativa
a.
Atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes que se reportam ao
conselho de administração
A estrutura administrativa da Companhia é composta por: (i) um Conselho de Administração; (ii) diretores
executivos não-estatutários (no entanto, para os fins da seção 12 deste Formulário de Referência, equiparados a
diretores estatutários); (iii) um Comitê de Auditoria; e (iv) um Comitê de Governança Corporativa,
Remuneração e Nomeação.
Conselho de Administração
De acordo com o Estatuto Social da Companhia (Articles of Association), o Conselho de Administração é
composto por, no mínimo, três conselheiros (dos quais, pelo menos dois conselheiros não poderão ser diretores
ou funcionários da Companhia ou de suas afiliadas) e, no máximo, sete conselheiros. O número atual de
Conselheiros é seis.
Os negócios e assuntos da Companhia serão administrados ou estarão sob a direção ou supervisão do Conselho
de Administração. Os conselheiros possuem todos os poderes necessários para administrar, dirigir e
supervisionar os negócios e assuntos da Companhia. Ainda, os conselheiros poderão pagar todas as despesas
incorridas preliminarmente e com relação à constituição da Companhia e poderão exercer todos os poderes da
Companhia, que, de acordo com a legislação aplicável (BVI Business Companies Act, 2004), o Memorando de
Constituição (Memorandum of Association) ou o Estatuto Social (Articles of Association), não precisam ser
exercidos pelos acionistas.
Cada conselheiro deverá exercer seus poderes para um propósito apropriado e não atuará nem concordará com
que a Sociedade atue de maneira a violar o Memorando, o Estatuto Social ou a Lei. Cada conselheiro, ao exercer
seus poderes ou desempenhar suas funções, atuará de forma honesta e de boa-fé, de acordo com o que o
conselheiro julga ser nos melhores interesses da Companhia.
Como parte da responsabilidade geral pela administração da Companhia, são atribuições principais do Conselho
de Administração, entre outras:
Supervisão da Administração
1.

A Companhia poderá, por meio de deliberação de Conselheiros, nomear diretores da Companhia nas
ocasiões em que isso possa ser considerado necessário ou conveniente. Os diretores desempenharão as
funções que forem designadas na ocasião de sua nomeação, sujeito a qualquer modificação delas
conforme possa ser estipulado posteriormente por meio de Deliberação de Conselheiros. Qualquer
número de cargos poderá ser ocupado pela mesma pessoa.

2.

Os honorários de todos os diretores serão fixados por Deliberação de Conselheiros

3.

Os conselheiros poderão, por meio de Deliberação de Conselheiros, nomear qualquer pessoa, inclusive
uma pessoa que seja um conselheiro, para ser um representante da Companhia. Um representante da
Companhia terá os poderes e a autorização dos conselheiros, inclusive o poder e a autorização para afixar
o Selo (Seal) conforme disposto no Estatuto Social ou na Deliberação de Conselheiros que nomeou o
representante, ressalvado que nenhum representante tem qualquer poder ou autorização com relação ao
seguinte:
(a) os Poderes Proscritos (conforme definido abaixo);
(b) alterar a sede social ou agente registrado;
(c) fixar remunerações de conselheiros; ou
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(d) autorizar a Companhia a continuar na qualidade de sociedade constituída segundo as leis de uma
jurisdição fora das Ilhas Virgens Britânicas.
"Poderes Proscritos" significam os poderes para: (a) alterar o Memorando ou o Estatuto Social;
(b) designar comitês de conselheiros; (c) delegar poderes a um comitê de conselheiros; (d) nomear ou
destituir conselheiros; (e) nomear ou destituir um representante; (f) aprovar um plano ou acordo de
incorporação ou fusão; (g) prestar declaração de solvência ou aprovar um plano de liquidação; (h) fazer
uma determinação de que, imediatamente após uma distribuição proposta, o valor dos ativos da
Sociedade excederá seus passivos e a Companhia poderá pagar suas dívidas no vencimento;
(i) apresentar aos acionistas qualquer dúvida ou questão que exija a aprovação dos acionistas;
(j) preencher uma vaga entre os conselheiros ou no cargo de auditor ou nomear conselheiros adicionais;
(k) emitir valores mobiliários, exceto conforme autorizado pelos conselheiros; (l) emitir ações de uma
série, exceto conforme autorizado pelos conselheiros; (m) declarar dividendos; (e) comprar, resgatar ou
de outro modo adquirir ações emitidas pela pessoa jurídica; (f) pagar uma comissão a qualquer pessoa
em contraprestação pela compra ou concordância dessa pessoa em adquirir da pessoa jurídica suas ações
ou ações de qualquer outra pessoa, ou prospectar ou concordar em prospectar compradores para qualquer
uma dessas ações, exceto conforme autorizado pelos conselheiros; (g) aprovar uma circular de
procuração da administração; (h) aprovar uma circular de oferta de aquisição ou circular dos
conselheiros; (i) aprovar quaisquer demonstrações financeiras a ser apresentadas aos acionistas em uma
Assembleia Ordinária; ou (j) aprovar, alterar ou revogar os artigos segundo o Estatuto Social;
4.

O Conselho de Administração deverá aprovar a nomeação do Presidente e Diretor-Presidente (CEO) e
de todos os demais diretores executivos sêniores, e deverá aprovar a remuneração dos diretores
executivos sêniores com base na recomendação do Comitê de Governança.

5.

Na medida do possível, o Conselho de Administração deverá se certificar da integridade dos diretores e
assegurar a criação de uma cultura de integridade em toda a Companhia.

6.

Será necessária a revisão e aprovação prévia pelo Conselho de Administração de todas as operações
relevantes nas quais a Companhia estiver envolvida, incluindo, sem limitação, aquisição ou alienação
pela Companhia de ativos e bens relevantes, emissão de títulos e valores mobiliários e quaisquer matérias
fora da alçada delegada aos diretores.

7.

O Conselho deverá regularmente revisar e manter o plano de sucessão da Companhia, contemplando a
nomeação, treinamento e monitoramento dos diretores.

Organização do Conselho de Administração
1.

O Conselho de Administração deverá endereçar as recomendações recebidas do Comitê de Governança,
permanecendo, contudo, responsável pela administração de seus próprios assuntos, como a aprovação
de sua composição, dos candidatos indicados à eleição, das nomeações para os comitês, da seleção dos
presidentes do Conselho e de seus comitês e dos regulamentos dos comitês.

2.

O Conselho de Administração poderá criar comitês próprios e delegar determinadas responsabilidades
para esses comitês, inclusive a revisão e avaliação da remuneração dos conselheiros e diretores, os
resultados financeiros intermediários, o desempenho dos conselheiros e diretores, os sistemas de
controles internos, a orientação e formação continuada dos membros do Conselho de Administração,
bem como questões envolvendo segurança. No entanto, o Conselho manterá sua função de supervisão e
a responsabilidade final por essas questões e por todas as demais responsabilidades que tenham sido
delegadas. O Conselho de Administração optou por não delegar para comitês a responsabilidade de
aprovação de resultados financeiros.

Monitoramento do Desempenho Financeiro e Outras Questões de Informes Financeiros
Compete ao Conselho de Administração:
1.

revisar, questionar e aprovar as estratégias e planos da Companhia;
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2.

identificar os principais riscos do negócio e assegurar a implementação dos sistemas apropriados para a
gestão desses riscos, incluindo cobertura de seguro, condução de litígios relevantes e eficácia dos
controles internos;

3.

avaliar as medidas apropriadas a serem adotadas se o desempenho da Companhia não atingir suas metas;

4.

revisar e, com base nas recomendações do Comitê de Auditoria, aprovar as demonstrações financeiras
auditadas, as respectivas notas explicativas e os comentários da administração aos resultados
(Management Discussion and Analysis);

5.

verificar se o desempenho financeiro da Companhia está sendo informado aos acionistas em tempo hábil
e regularmente;

6.

verificar se a divulgação dos resultados financeiros está sendo realizada de forma justa e em
conformidade com os padrões contábeis geralmente aceitos; e

7.

revisar e aprovar as matérias de competência do Conselho de Administração conforme a legislação e
documentação aplicáveis, incluindo o pagamento das distribuições e dispêndios relevantes.

Políticas e Procedimentos
O Conselho de Administração deverá:
1.

aprovar, manter e monitorar o cumprimento de todas as políticas, códigos, regulamentos e procedimentos
desenvolvidos para assegurar que a Companhia opere a todo o tempo em consonância com as leis e
regulamentos aplicáveis e observe os mais elevados padrões de ética e moral; e

2.

desenvolver e aprovar as atribuições dos cargos do Presidente do Conselho de Administração, do DiretorPresidente (CEO) e do Presidente de cada comitê que o Conselho de Administração venha a criar e
avaliar o desempenho das pessoas nesses cargos considerando as respectivas atribuições.

Informativos
O Conselho de Administração deverá revisar a integridade dos sistemas de controles internos e de informações
administrativas da Companhia, bem como implementar medidas para o recebimento de sugestões dos acionistas,
assegurando a divulgação das informações relevantes ao público em tempo hábil e em conformidade com a
Política de Divulgação da Companhia.
Adicionalmente às atribuições específicas do Conselho de Administração descritas acima, também compete ao
Conselho de Administração, mediante deliberação de Conselheiros:
1.

alterar o Estatuto Social (Articles of Association), observadas determinadas restrições e desde que a
alteração seja aprovada pelos acionistas na assembleia geral que se seguir à alteração;

2.

autorizar uma distribuição de dividendos, pelo valor e no momento que julgar adequados, caso esteja
razoavelmente convencido de que imediatamente após a distribuição o valor dos ativos da Companhia
superará seu passivo e a Companhia poderá pagar suas dívidas quando devidas;

3.

exercer todos os poderes necessários à assunção de dívidas, responsabilidades ou obrigações e para
garantir dívidas, responsabilidades ou obrigações, da Companhia ou de terceiros;

4.

designar um ou mais comitês, sendo cada um deles composto por um ou mais conselheiros, e delegar um
ou mais poderes do Conselho de Administração ao comitê designado; e

5.

nomear qualquer pessoa, ainda que seja um conselheiro, para representar a Companhia.
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Diretores
Não há número de diretores ou posições definidos. A legislação das Ilhas Virgens Britânicas não exige a eleição
de diretores para as sociedades constituídas sob suas leis, e, portanto, a eleição de diretores não é um requisito
estatutário. A Companhia não possui uma Diretoria Estatutária. Para os fins específicos desta Seção 12 do
Formulário de Referência, conforme solicitado pela CVM, a Diretoria Executiva da Companhia e o Gerente de
Relações com Investidores e Representante Legal da Companhia foram considerados como Diretoria
Estatutária.
Os diretores desempenharão as funções que lhes forem designadas na ocasião de sua nomeação por deliberação
do Conselho de Administração, ficando sujeitos a qualquer modificação que venha a ser estipulada
posteriormente por deliberação de Conselheiros.

Comitê de Auditoria
O Comitê de Auditoria é composto por, pelo menos, três conselheiros (sendo que atualmente é composto de
dois membros), os quais devem ser independentes e possuem conhecimentos financeiros (financially literate),
conforme determina a norma intitulada National Instrument 52-110 da comissão de valores mobiliários de
Ontario (Ontario Securities Commission), aplicável à Companhia. Atualmente, o Comitê de Auditoria é
composto pelos Srs. Stephen Keith (Presidente) e Philip Reade.
Os membros do Comitê de Auditoria serão eleitos ou reeleitos pela reunião do Conselho de Administração que
seguir à assembleia geral anual da Companhia, para um mandato de, ao menos, três anos. Os membros do
Comitê de Auditoria permanecerão em seus cargos até que um sucessor seja eleito, exceto no caso de referido
membro do Comitê renunciar, ser destituído ou deixar de ser um conselheiro. O Conselho de Administração
poderá preencher qualquer cargo vago do Comitê de Auditoria a qualquer tempo.
O Comitê de Auditoria é responsável por monitorar os sistemas e procedimentos para elaboração de relatórios
financeiros e os controles internos da Companhia, rever determinados documentos a serem divulgados ao
público e monitorar o desempenho e a independência dos auditores externos da Companhia. Adicionalmente, o
Comitê é responsável por revisar as demonstrações financeiras anuais auditadas e as demonstrações financeiras
trimestrais não auditadas da Companhia, os comentários da administração sobre os resultados financeiros e
operacionais tanto das demonstrações financeiras anuais quanto intermediárias (management discussion and
analysis), e revisar outras operações relacionadas previamente à sua aprovação pelo Conselho de
Administração.
De acordo com seu regulamento, o Comitê de Auditoria é o único responsável pela pré-aprovação de todos os
serviços de auditoria e de outra natureza, que não sejam de auditoria (inclusive remuneração, termos e condições
para a execução de tais serviços), a ser realizado pelos auditores externos.

Comitê de Governança Corporativa, Remuneração e Nomeação
O Comitê de Governança Corporativa, Remuneração e Nomeação ("Comitê de Governança") é composto
inteiramente por conselheiros independentes. Não há número de membros ou posições definidos. Atualmente,
o Comitê de Governança é composto pelos Srs. Stephen King e Philip Reade.
Compete ao Comitê de Governança:
1.

verificar as políticas e práticas de remuneração da Companhia e assegurar que a Companhia tenha em
vigor um plano adequado para a remuneração de executivos;

2.

fazer recomendações ao Conselho a respeito da remuneração de seus diretores executivos;
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3.

avaliar anualmente o desempenho, a eficácia e a contribuição do Conselho de Administração, de seus
comitês e seus conselheiros, e fazer recomendações ao Conselho nesse sentido;

4.

revisar, monitorar e supervisionar as divulgações públicas relacionadas ao Código de Conduta e Ética da
Companhia (Code of Business Conduct and Ethics);

5.

identificar e recomendar novos candidatos à membro do Conselho de Administração;

6.

avaliar a eficácia do Conselho de Administração, seus comitês e conselheiros;

7.

monitorar e revisar as práticas e políticas de governança corporativa da Companhia e recomendar
alterações quando for o caso;

8.

garantir que os novos conselheiros recebam a devida orientação quanto ao papel do Conselho de
Administração, seus comitês e seus conselheiros;

9.

revisar e fazer recomendações ao Conselho de Administração sobre as políticas de remuneração e
compensação; e

10.

revisar e fazer recomendações ao Conselho de Administração sobre (i) as políticas e os planos de
remuneração e compensação; (ii) a remuneração dos conselheiros; (iii) a nomeação, o desempenho e a
remuneração dos diretores; (iv) a outorga de remuneração variável em ações e em opções aos
conselheiros, diretores executivos e aos principais funcionários e consultores da Companhia e de suas
subsidiárias; e (iv) os planos de sucessão e liderança da Companhia.

i. se possuem regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão responsável pela
aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue esses regimentos, locais na rede mundial de
computadores onde esses documentos podem ser consultados
O Conselho de Administração, os diretores executivos (diretores não estatutários) e o Comitê de Governança
não possuem regulamentos próprios.
O Conselho de Administração aprovou o regulamento do Comitê de Auditoria em 12 de agosto de 2014, o qual
estabelece o mandato, a estrutura organizacional, poderes e responsabilidades do Comitê. A cópia do
regulamento do Comitê de Auditoria consta do Annual Information Form da Companhia, disponível no
endereço eletrônico do SEDAR - System for Electronic Document Analysis and Retrieval ("SEDAR")
(https://www.sedar.com/).
ii. se o emissor possui comitê de auditoria estatutário, informando, caso positivo, suas principais
atribuições, forma de funcionamento e se o mesmo atende aos requisitos da regulamentação emitida pela
CVM a respeito do assunto
A Companhia não possui um comitê de auditoria estatutário.
iii. de que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria independente, indicando se
o emissor possui uma política de contratação de serviços de extra-auditoria com o auditor independente,
e informando o órgão responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o emissor
divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
O Comitê de Auditoria é o órgão responsável por propor ao Conselho de Administração da Companhia o auditor
independente a ser nomeado e a remuneração a ser paga. A aprovação da contratação dos auditores
independentes é submetida à aprovação dos acionistas da Companhia, em Assembleia Geral.
O Comitê de Auditoria também é o órgão responsável pela avaliação da performance do auditor independente
e por aprovar serviços de extra-auditoria com o auditor independente.
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b.

em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

A Diretoria não possui regimento interno próprio, bem como não há número de diretores ou posições definidas
em Estatuto Social. Os diretores desempenharão as funções que lhes forem designadas na ocasião de sua
nomeação por deliberação do Conselho de Administração, ficando sujeitos a qualquer modificação que venha
a ser estipulada posteriormente por deliberação de Conselheiros, sendo certo que, atualmente, os diretores
ocupam as posições de (i) CEO (Chief Executive Officer) – Diretor Presidente, responsável pela criação de valor
para os acionistas da Companhia, através de liderança estratégica e visão para a Companhia, trabalhando com
o Conselho de Administração e o time de gestão sênior da Companhia para estabelecer, implementar e
supervisionar os objetivos de curto e longo prazos, as estratégias, planos e políticas da Companhia; (ii) CFO
(Chief Financial Officer) – Diretor de Finanças, responsável pelas finanças, contabilidade, fluxos de caixa, bem
como relações com investidores e aspectos legais; (iii) COO (Chief Operating Officer) – Diretor de Operações,
responsável por operações de minas, serviços técnicos e gestão de projetos; e (iv) CTO (Chief Transformation
Officer) – Diretor de Transformações, responsável por recursos humanos, inovação, desenvolvimento de
negócios e estratégia corporativa. Ainda, para os fins específicos do Formulário de Referência, conforme
solicitado pela CVM, o Gerente de Relações com Investidores e Representante Legal da Companhia foi
considerado como Diretoria Estatutária.
c.

data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente

Não é exigido pela legislação das Ilhas Virgens Britânicas que a Companhia possua um conselho fiscal. A
Companhia não possui conselho fiscal.
d.
mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração e de cada órgão ou Comitê
que se reporta ao conselho de administração
O Comitê de Governança possui como uma de suas atribuições avaliar anualmente o desempenho, a eficácia e
a contribuição do Conselho de Administração, de seus comitês e seus conselheiros, e fazer recomendações ao
Conselho nesse sentido.
i. a periodicidade da avaliação e sua abrangência, indicando se a avaliação é feita somente em relação ao
órgão ou se inclui também a avaliação individual de seus membros
A Companhia atualmente não realiza avaliações de desempenho, mas considerará realizar referidas avaliações
nos próximos exercícios sociais.

ii. metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação
A Companhia atualmente não realiza avaliações de desempenho, mas considerará realizar referidas avaliações
nos próximos exercícios sociais.

iii. como os resultados da avaliação são utilizados pelo emissor para aprimorar o funcionamento deste
órgão; e
A Companhia atualmente não realiza avaliações de desempenho, mas considerará realizar referidas avaliações
nos próximos exercícios sociais.

iv. se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos
A Companhia atualmente não realiza avaliações de desempenho, mas considerará realizar referidas avaliações
nos próximos exercícios sociais.
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12.2 – Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais
a.

prazos de convocação

A legislação das Ilhas Virgens Britânicas não exige que sejam realizadas assembleias gerais anuais pelas
sociedades constituídas sob suas leis. Não obstante, o memorando de constituição (memorandum of association)
e o Estatuto Social (articles of association) de sociedade constituída sob as leis das Ilhas Virgens Britânicas
poderá prever a realização de assembleias gerais anuais.
O Estatuto Social da Companhia (Articles of Association) prevê que qualquer conselheiro da Companhia poderá
convocar assembleias dos acionistas, em qualquer momento, da maneira e no local, dentro ou fora das Ilhas
Virgens Britânicas, que julgar necessário ou aconselhável. Não obstante, os conselheiros deverão convocar
"Assembleias Ordinárias" (Annual Meetings) de acionistas para, dentre outras matérias, eleger ou reeleger
conselheiros e ratificar a nomeação dos auditores da Companhia. As Assembleias Ordinárias serão convocadas
em, no máximo, 15 (quinze) meses após a realização da última Assembleia Ordinária, desde que não ultrapasse
o prazo de 6 (seis) meses contado do fim do último exercício social da Companhia.
Os conselheiros também poderão convocar "Assembleias Extraordinárias" (Special Meetings) para deliberar
sobre outros assuntos que não a eleição ou reeleição de conselheiros e a ratificação da nomeação dos auditores.
Os conselheiros deverão convocar uma assembleia geral de acionistas mediante a solicitação por escrito de
acionistas que detenham 5% (cinco por cento) ou mais do direito de voto com relação à matéria a ser objeto da
assembleia que desejam convocar. Se os conselheiros não convocarem a assembleia no prazo de 21 (vinte e um)
dias após o recebimento da solicitação, qualquer acionista que tenha assinado a solicitação poderá convocá-la.
O conselheiro que convocar uma assembleia deverá enviar a convocação contendo o local e o horário da
assembleia, com, no mínimo, 21 (vinte e um) dias e, no máximo, 60 (sessenta) dias da data a ser realizada a
assembleia: (a) aos acionistas que constem no registro da Companhia na data da convocação e que possuam o
direito de votar na assembleia; (b) aos demais conselheiros; e (c) ao auditor da Companhia.
O conselheiro que convocar uma assembleia de acionistas poderá fixar como data de registro (para determinar
quais acionistas terão o direito de votar na assembleia) a data em que a convocação for enviada ou outra data
especificada na convocação, desde que esta não seja posterior a 60 (sessenta) dias e anterior a 21 (vinte e um)
dias à data na qual a assembleia será realizada.
A menos que a notificação da data de registro seja dispensada por escrito por todos os detentores da classe ou
série de ações afetada, cujo nome esteja no registro de ações no encerramento do mercado da data em que os
conselheiros fixarem a data do registro, a notificação sobre a data de registro deverá ser enviada pelo menos 7
(sete) dias antes da data do registro por meio de: (a) publicação em jornal com circulação ou distribuição no
local da sede da Companhia, e em cada local no Canadá em que houver um agente de transferência/escriturador
(transfer agent) ou onde as ações da Companhia possam ser registradas; e (b) notificação por escrito a cada
bolsa de valores no Canadá na qual as ações da Companhia estejam listadas para negociação.
Uma assembleia de acionistas realizada contrariamente às exigências do edital de convocação somente será
válida se a totalidade dos acionistas que detenham direito de voto sobre todas as matérias a serem deliberadas
na assembleia renunciar à convocação e, para tanto, a presença do acionista na assembleia valerá como renúncia
com relação a todas as ações por ele detidas.
Uma falha de envio na convocação a um acionista ou a outro conselheiro pelo conselheiro que convocar uma
assembleia, ou o não recebimento da convocação por um acionista ou conselheiro, não invalidará a assembleia.
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A Companhia deverá realizar e conduzir as Assembleias Ordinárias em conformidade com o TSX Company
Manual, manual da bolsa de valores de Toronto, a Toronto Stock Exchange ("TSX" e "Manual da TSX",
respectivamente). De acordo com a Seção 464 do Manual da TSX, a Companhia deverá realizar a Assembleia
Ordinária em até 6 (seis) meses a contar do encerramento do seu exercício social (31 de dezembro). Em relação
aos requisitos para convocação dos acionistas para as Assembleias Ordinárias e Assembleias Extraordinárias, o
Manual da TSX prevê os requisitos estatutários determinados na norma intitulada National Instrument 54-101
– Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer ("NI 54-101"). Nos termos da NI
54-101, a Companhia deverá enviar a convocação contendo o local e o horário da assembleia e a data de registro
que determinará quais acionistas terão o direito de participar na assembleia, à TSX, a todos os depositários e à
autoridade reguladora de valores mobiliários, com no mínimo 25 (vinte e cinco) dias de antecedência da data
de registro, a menos que a Companhia necessite de menor antecedência. Esta exigência poderá ser satisfeita
mediante a divulgação da convocação no endereço eletrônico do SEDAR (https://www.sedar.com/). Ainda, de
acordo com a NI 54-101, a Companhia deverá: (i) fixar a data de registro para fins de convocação da assembleia
como sendo uma data não inferior a 30 (trinta) dias e não superior a 60 (sessenta) dias da data prevista para
realização da assembleia; (ii) enviar os materiais relacionados a qualquer Assembleia Ordinária e Assembleia
Extraordinária com pelo menos 21 (vinte e um) dias de antecedência da data de realização da respectiva
assembleia. Tais materiais deverão ser divulgados no endereço eletrônico do SEDAR. A Companhia está sujeita
a requisitos adicionais estabelecidos na NI 54-101 para realização de Assembleias Ordinárias e Assembleias
Extraordinárias.
b.

competências

Compete aos acionistas da Companhia:
1.

eleger os membros do Conselho de Administração, embora os conselheiros também possam (sujeito a
certas restrições) ser eleitos por deliberação do Conselho de Administração;

2.

destituir membros do Conselho de Administração, com ou sem justa causa;

3.

solicitar a elaboração periódica e disponibilização pelos membros do Conselho de Administração das
demonstrações de resultado e dos balanços patrimoniais;

4.

solicitar que as contas sejam verificadas pelos auditores; e

5.

indicar os auditores e fixar sua remuneração.

c.

endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à
disposição dos acionistas para análise

Os acionistas poderão consultar os documentos relativos às assembleias gerais no endereço eletrônico da
Companhia (www.auraminerals.com) e do SEDAR (www.sedar.com).
d.

identificação e administração de conflitos de interesses

O Estatuto Social (Articles of Association), o Regulamento do Conselho de Administração (Board of Directors'
Mandate) e o Código de Conduta e Ética (Code of Business Conduct and Ethics) da Companhia preveem
disposições específicas a respeito de conflitos de interesses. Para mais informações a esse respeito, ver a Seção
12.3 abaixo.
e.

solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto

Os acionistas podem ser representados nas assembleias gerais por procuradores, os quais poderão falar e votar
em nome dos acionistas.
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f.
formalidades necessárias para aceitação de procurações outorgadas por acionistas, indicando se a
Companhia exige ou dispensa o reconhecimento de firma, notarização, consularização e tradução
juramentada e se a Companhia admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico
O instrumento que constituir um procurador será apresentado no local designado para a assembleia antes do
horário prevista para a realização da assembleia na qual a pessoa constituída nesse instrumento se propõe a
votar. A convocação de assembleia poderá especificar um local ou horário alternativo ou adicional no qual a
procuração deverá ser apresentada.
O instrumento que constituir um procurador deverá ser elaborado substancialmente com base no modelo
previsto no Estatuto Social (Articles of Association) ou em outro modelo aprovado pelos conselheiros ou
conforme o presidente da assembleia entender suficiente a evidenciar os desejos do acionista outorgante da
procuração.
Observadas as disposições específicas previstas no Estatuto Social (Articles of Association) a respeito da
constituição de procuradores que não sejam pessoas físicas, o direito de qualquer pessoa física de falar em nome
ou de representar um acionista será determinado pelas leis da jurisdição na qual, e pelos documentos por meio
dos quais, a pessoa for constituída ou do qual derivar sua existência. Em caso de dúvidas, os conselheiros
poderão, de boa-fé, obter o parecer jurídico de qualquer pessoa qualificada e, a menos e até que um juízo
competente instruir em contrário, os conselheiros poderão atuar com base no referido parecer, sem incorrer em
qualquer obrigação para com qualquer acionista ou com a Companhia. A validade de qualquer nomeação de um
procurador constituído nos termos acima estará sujeita ao absoluto critério do presidente da assembleia a que
se referir essa nomeação.
Qualquer pessoa que não seja uma pessoa física e que seja acionista da Companhia poderá, por deliberação de
seus conselheiros ou outro órgão administrativo, autorizar uma pessoa física que julgar apropriada a atuar na
qualidade de seu procurador em qualquer assembleia de acionistas ou de qualquer classe de acionistas, e a
pessoa física assim autorizada terá o direito de exercer os mesmos direitos em nome do acionista por ela
representado que tal acionista exerceria se fosse uma pessoa física.
O presidente de qualquer assembleia na qual um voto seja proferido por procuração ou em nome de qualquer
pessoa que não seja uma pessoa física poderá requerer uma cópia autenticada por tabelião da referida procuração
ou poderes, a qual será apresentada no prazo de 7 (sete) dias após a respectiva solicitação, ou os votos proferidos
pelo referido procurador ou em nome dessa pessoa serão desconsiderados.
g.
formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto à distância, quando enviados
diretamente à Companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma,
notarização e consularização
Um formulário de procuração preenchido e assinado deve ser enviado ao agente de transferência/escriturador
(transfer agente) da Companhia, TSX Trust, na Adelaide Street West, n.º 100, Suite 301, Toronto, Ontário,
M5H 4H1. Os acionistas não registrados que detiverem suas ações por meio de um intermediário receberão um
formulário de instrução de voto, que precisará ser preenchido e assinado pelo acionista e devolvido ao
intermediário, ou um formulário de procuração, que precisará ser preenchida e assinado pelo acionista e
depositado na TSX Trust.
O presidente da assembleia possui total discricionariedade no que se refere às evidências a serem produzidas
para embasar e confirmar os poderes de um procurador ou represente legal de uma sociedade, que poderá incluir
(sem limitação) aconselhamento jurídico e/ou solicitação de cópias autenticadas de procurações ou autorizações
societárias.
h.
se a Companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a distância ou
de participação a distância
Um acionista será considerado presente em uma assembleia se participar por telefone ou outro meio eletrônico
e todos os acionistas ou seus representantes autorizados participantes da assembleia puderem ouvir uns aos
outros.
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i.
instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de deliberação, chapas ou
candidatos a membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim de voto a distância
Um acionista com direito a voto em uma Assembleia Ordinária poderá: (a) enviar à Companhia uma notificação
para propor a deliberação sobre qualquer matéria na Assembleia Ordinária ("Proposta"); e (b) discutir na
Assembleia Ordinária qualquer matéria a que teria o direito de apresentar uma Proposta.
Para ser elegível a apresentar uma Proposta, o acionista:
(a)

pelo período mínimo de 6 (seis) meses imediatamente anteriores à data da Proposta, deverá deter uma
quantidade de ações: (i) que seja equivalente a, pelo menos, 1% (um por cento) do total de ações em
circulação da Companhia; ou (ii) cujo valor de mercado seja de, no mínimo, CAD 2.000,00 (dois mil
dólares canadenses), conforme determinado no fechamento do mercado do dia anterior ao da
apresentação da Proposta; ou

(b)

deverá ser apoiado por acionistas que, em conjunto, incluindo ou não o acionista que apresentou a
Proposta, deverão, pelo período mínimo de 6 (seis) meses imediatamente anteriores à data da Proposta,
detiverem uma quantidade de ações: (i) que seja equivalente a, pelo menos, 1% (um por cento) do total
de ações em circulação da Companhia; ou (ii) cujo valor de mercado seja de, no mínimo, CAD 2.000,00
(dois mil dólares canadenses), conforme determinado no fechamento do mercado do dia anterior ao da
apresentação da Proposta.

Deverão conter na Proposta as seguintes informações: (a) o nome e o endereço do acionista e do grupo de
acionistas que respaldou a apresentação da Proposta, se aplicável; e (b) a quantidade de ações possuídas ou
detidas pelo acionista e pelo grupo de acionistas que respaldou a apresentação da Proposta, se aplicável, e a data
de aquisição das ações.
A Companhia poderá solicitar, no prazo de 14 (quatorze) dias contados da data de recebimento da Proposta pela
Companhia, a comprovação pelo acionista de que este cumpre todas as exigências descritas acima para a
apresentação da Proposta. O acionista terá o prazo de 21 (vinte e um) dias contados (i) da data de recebimento
da solicitação da Companhia ou (ii) da data afixada no envelope que contiver a solicitação, caso seja enviada
pelo correio.
Caso a Companhia solicite procurações para a Assembleia Ordinária, deverá incluir a Proposta (ou anexa-la) na
Management Information Circular (orientações acerca da Assembleia Ordinária) referente à Assembleia
Ordinária que será entregue aos acionistas. A Companhia deverá, se assim o acionista que apresentou a Proposta
solicitar, incluir na Management Information Circular ou anexa a ela a justificativa da Proposta elaborada por
tal acionista, contendo seu nome e endereço. A justificativa e a Proposta juntas não deverão exceder 500
palavras.
A Companhia não será obrigada a cumprir o disposto acima se:
(a)

a Proposta não for apresentada à Companhia pelo menos 90 (noventa) dias antes da data de aniversário
da convocação da assembleia enviada aos acionistas com relação à Assembleia Ordinária anterior;

(b)

estiver evidente que o objetivo principal da Proposta é impor uma reivindicação pessoal ou obter uma
reparação pessoal contra a Companhia ou seus conselheiros, diretores ou titulares de valores mobiliários
da Companhia;

(c)

estiver evidente que a Proposta não se relaciona de maneira significativa aos negócios ou assuntos da
Companhia;

(d)

se o acionista que apresentou a Proposta não tiver comparecido, pessoalmente ou por meio de
procuração, em uma assembleia geral de acionistas realizada nos 2 (dois) anos anteriores à data de
recebimento da Proposta, em cuja Management Information Circular tenha sido incluída uma Proposta
de tal acionista;
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(e)

substancialmente a mesma Proposta tiver sido submetida aos acionistas em uma assembleia geral de
acionistas que tenha sido realizada nos 5 (cinco) anos anteriores à data de recebimento da Proposta, e
não tiver recebido: (i) 3% (três por cento) da quantidade total de ações votadas, se a Proposta tiver sido
apresentada em uma Assembleia Ordinária; (ii) 6% (seis por cento) da quantidade total de ações votadas
em sua última apresentação aos acionistas, se a Proposta tiver sido apresentada em 2 (duas) Assembleias
Ordinárias; e (iii) 10% (dez por cento) da quantidade total de ações votadas em sua última apresentação
aos acionistas, se a Proposta tiver sido apresentada em 3 (três) ou mais Assembleias Ordinárias, na(s)
assembleia(s); ou

(f)

os direitos conferidos referentes a Propostas estiverem sendo violados para obter publicidade.

Se o acionista que houver apresentado uma Proposta deixar de deter ou possuir a quantidade de ações
mencionada acima até a data da Assembleia Ordinária, inclusive, a Companhia não será obrigada a incluir ou
anexar, pelo período de 5 (cinco) anos contados da data da Assembleia Ordinária, a uma Management
Information Circular qualquer nova Proposta apresentada por tal acionista.
A Companhia e seus representantes legais não assumem qualquer responsabilidade por divulgar uma Proposta
ou a justificativa da Proposta do acionista, nos termos do Estatuto Social (Articles of Association).
Caso a Companhia se recuse a incluir uma Proposta na Management Information Circular, deverá, no prazo de
até 21 (vinte e um) dias contados da data de recebimento da Proposta ou da data em que receber a comprovação
de titularidade enviada pelo acionista se solicitado pela Companhia, conforme o caso, notificar por escrito o
acionista que apresentou a Proposta sobre sua intenção de omiti-la da Management Information Circular, bem
como sobre os motivos de tal omissão.
j.
se a Companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a
receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias
A Companhia não disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e
compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias.
k.
outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito de voto a
distância
O formulário de procuração, quando devidamente preenchido, entregue e não revogado, confere poderes
discricionários à pessoa nomeada procuradora para votar em relação a emendas ou modificações das matérias
descritas na convocação para a assembleia geral de acionistas, bem como a outras matérias que possam vir a
surgir durante a assembleia.
Um acionista que tenha outorgado uma procuração poderá revogá-la por meio de um instrumento por escrito
assinado por ele ou por seu advogado devidamente autorizado por escrito ou, quando o acionista for uma
sociedade, por um diretor ou advogado devidamente autorizado da sociedade, e entregue ao Registered and
Records Office da Companhia (aos cuidados da Corporate Secretary), a qualquer momento: (i) até o último dia
útil anterior à data reunião, ou caso adiada, no último dia útil anterior à nova data da reunião; (ii) ao presidente
da reunião no dia da reunião ou, caso adiada, na nova data; ou (iii) de qualquer outra maneira prevista em lei.
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12.3 Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração
a.

número de reuniões realizadas no último exercício social, descriminado entre número de reuniões
ordinárias e extraordinárias

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 ocorreram oito reuniões do Conselho de
Administração, não havendo distinção entre reuniões ordinárias e extraordinárias.
b.

se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao
exercício do direito de voto de membros do conselho

A Companhia não possui acordo de acionistas vigente.
c.

regras de identificação e administração de conflitos de interesses

Qualquer conselheiro da Companhia deverá, imediatamente após identificar que possui conflito de interesses
com relação a qualquer operação celebrada ou a ser celebrada pela Companhia, informar tal fato aos demais
conselheiros da Companhia.
O conselheiro que estiver em uma situação de conflito de interesses, com relação a uma operação celebrada ou
a ser celebrada pela Companhia não poderá:
(a)

votar em nenhuma deliberação para aprovar tal operação, a menos que esta (i) esteja relacionada
principalmente à sua remuneração na qualidade de conselheiro, diretor, funcionário ou agente da
Companhia ou de uma afiliada; (ii) seja para fins de indenização ou seguro; ou (iii) seja com uma
afiliada;

(b)

comparecer em reunião de conselheiros na qual surja uma questão relativa à operação e seja incluído
entre os conselheiros presentes na reunião para fins de quórum; e

(c)

e assinar um documento em nome da Companhia ou praticar qualquer outro ato na qualidade de
conselheiro e que se relacione à operação,

e, sujeito ao cumprimento da legislação aplicável (BVI Business Companies Act, 2004), não será, em virtude de
seu cargo, obrigado a prestar contas à Companhia de qualquer benefício que obtiver da referida operação, e
nenhuma operação estará sujeita a impedimento com base em tais interesses ou benefícios.
Os requisitos estabelecidos acima para um conselheiro informar o conflito de interesses aos demais conselheiros
não se aplicam se a operação ou transação proposta for entre o conselheiro e a Companhia, ou se for no curso
normal dos negócios da Companhia e em termos e condições usuais.
d.

se a Companhia possui política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho de
administração formalmente aprovada, informando, em caso positivo:

i. órgão responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política,
locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
A Companhia não possui uma política formalmente aprovada para indicação de conselheiros. As disposições a
esse respeito estão previstas no Estatuto Social (Articles of Association), sendo certo que a aplicação de referidas
disposições poderá ser renunciada por deliberação do Conselho de Administração.
ii. principais características da política, incluindo regras relativas ao processo de indicação dos membros
do conselho de administração, à composição do órgão e à seleção de seus membros
A competência para identificar e recomendar novos membros ao Conselho de Administração foi atribuída ao
Comitê de Governança.
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Para a indicação de novos membros, o Comitê avaliará a qualificação de todos os candidatos a serem
apresentados ao Conselho de Administração, incluindo: (i) qualidades pessoais, características, especializações,
experiências, realizações e reputação na comunidade empresarial; (ii) atual conhecimento e contatos nos países
e/ou comunidades nos quais a Companhia conduza seu negócio e nos setores da indústria da Companhia e em
outras indústrias relevantes para os negócios da Companhia; (iii) capacidade e vontade de dedicar tempo e
recursos adequados ao Conselho de Administração e aos assuntos do Comitê, e de atender às necessidades da
Companhia; e (iv) cumprimento de todos os requisitos legais e regulatórios para os membros do Conselho de
Administração.
Somente as pessoas nomeadas de acordo com o BVI Business Companies Act, 2004, as leis de valores
mobiliários aplicáveis, o Memorando de Constituição (Memorandum of Association) e o Estatuto Social
(Articles of Association) serão elegíveis para o cargo de conselheiros da Companhia.
As nomeações para o cargo de conselheiros da Companhia poderão ser feitas por um acionista em qualquer
Assembleia Ordinária ou em qualquer Assembleia Extraordinária se a eleição de conselheiros for uma matéria
incluída na convocação da Assembleia Extraordinária,
(a)

pelo ou sob as orientações do Conselho de Administração, de acordo com a convocação da assembleia
e a respectiva Management Information Circular da Companhia;

(b)

por ou sob a orientação ou solicitação de um ou mais acionistas conforme proposta realizada de acordo
com o Estatuto Social (Articles of Association), ou uma solicitação de assembleia feita por um ou mais
acionistas, de acordo com o Estatuto Social (Articles of Association); ou

(c)

por qualquer pessoa (Nominating Shareholder) que (i) ao fechamento do mercado na data de entrega da
notificação prevista no Artigo 10 do Estatuto Social (Articles of Association), e da data de registro dessa
assembleia, esteja registrada como titular de uma ou mais ações com direito a voto em tal assembleia,
ou que detenha o direito de voto com relação a ações com direito a voto na referida assembleia e que
comprove essa qualidade à Companhia, e (ii) cumpra os procedimentos de notificação estabelecidos no
Estatuto Social (Articles of Association).

Adicionalmente a outras exigências aplicáveis, para que uma nomeação seja feita por um Nominating
Shareholder, este deverá entregar comunicação sobre o fato, tempestivamente e por escrito (proper written
form), ao Corporate Secretary da Companhia, de acordo com o Estatuto Social (Articles of Association). Para
que seja tempestiva, a comunicação do Nominating Shareholder deverá ser entregue:
(a)

no caso de uma Assembleia Ordinária (inclusive uma Assembleia Ordinária e Extraordinária), com, no
mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência à data da assembleia; ressalvado, no entanto, que, caso a
assembleia seja realizada em uma data inferior a 50 (cinquenta) dias após a data em que o primeiro
anúncio público da data da assembleia foi feito ("Data de Notificação"), a notificação pelo Nominating
Shareholder deverá ser feita, no máximo, até o fechamento do mercado do 10º (décimo) dia subsequente
à Data de Notificação; e

(b)

no caso de uma Assembleia Extraordinária (que não seja também uma Assembleia Ordinária) convocada
com a finalidade de eleger conselheiros (ainda que seja convocada para deliberar também sobre outras
matérias), no máximo, até o fechamento do mercado do 15º (décimo quinto) dia subsequente à Data de
Notificação.

Para que esteja na forma escrita apropriada (proper written form), uma notificação do Nominating Shareholder
deverá estabelecer (referências a Nominating Shareholder devem ser compreendidas como uma referência a
cada um dos acionistas que indicar um membro a ser eleito para o Conselho de Administração, inclusive com
relação às indicações que forem feitas conjuntamente por mais de um acionista):
(a)

com relação a cada pessoa que o Nominating Shareholder desejar nomear para o cargo de conselheiro:
(i) o nome, idade, endereço comercial e endereço residencial da pessoa; (ii) a principal ocupação ou
emprego da pessoa nos últimos cinco anos; (iii) a classe ou série e quantidade de ações e quaisquer
instrumentos financeiros relacionados que sejam controlados ou que sejam detidos ou estejam
registrados pela pessoa na data de registro da assembleia (se essa data tiver sido disponibilizada
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publicamente na ocasião e tiver ocorrido) e na data de tal notificação; (iv) informações completas sobre
qualquer contrato, acordo, entendimento ou relacionamento (conjuntamente, "Acordos"), inclusive, entre
outros, Acordos financeiros, de remuneração e indenização, entre o candidato ou qualquer associado ou
Afiliada do candidato e (a) qualquer Nominating Shareholder ou qualquer um de seus representantes; ou
(b) qualquer outra pessoa física ou jurídica relacionada à nomeação do candidato, ou potencialmente
relacionada, na qualidade de conselheiro da Companhia; e (v) quaisquer outras informações relacionadas
à pessoa que devam ser divulgadas na Dissident’s Proxy Circular com relação às solicitações de
procuradores para a eleição de conselheiros de acordo com as leis de valores mobiliários aplicáveis; e
(b)

com relação ao Nominating Shareholder, (i) o número de valores mobiliários de cada classe com direito
a voto da Companhia ou de quaisquer de suas subsidiárias detidos, controlados ou com direito a voto
(directed), direta ou indiretamente, por essa pessoa ou qualquer outra pessoa com quem essa pessoa
esteja atuando conjuntamente ou de forma orquestrada com relação à Companhia ou a quaisquer de seus
valores mobiliários, a partir da data de registro da assembleia (se essa data tiver sido disponibilizada
publicamente na ocasião e tiver ocorrido) e na data de tal notificação; (ii) informações completas sobre
qualquer procuração ou Acordo sobre os quais o referido Nominating Shareholder tenha o direito de
votar, orientar ou controlar o voto de quaisquer ações da Companhia; e (iii) qualquer outra informação
relacionada ao Nominating Shareholder que deveria constar da Dissident’s Proxy Circular com relação
a solicitações de procuradores para a eleição de conselheiros de acordo com as leis de valores mobiliários
aplicáveis.

A Companhia poderá exigir que qualquer candidato nomeado forneça outras informações a seu respeito:
(a)

conforme possam ser razoavelmente exigidas pela Companhia para determinar se esse candidato é
elegível para atuar na qualidade de conselheiro independente (conforme definido nas leis de valores
mobiliários aplicáveis) da Companhia;

(b)

que seriam razoavelmente relevantes para o entendimento razoável dos acionistas quanto à
independência ou não do candidato e/ou qualificações de referido candidato; ou

(c)

conforme costumam ser divulgadas pela Companhia em sua Management Information Circular quanto
aos candidatos indicados para eleição a membro do Conselho de Administração da Companhia.

Além disso, para ser considerada tempestiva e na forma escrita adequada (proper written form), a notificação
do Nominating Shareholder deverá ser prontamente atualizada e complementada, se necessário, para que as
informações fornecidas ou que devam ser fornecidas nessa notificação sejam verdadeiras e corretas a partir da
data de registro da assembleia.
O presidente da assembleia terá a competência e o dever de determinar se uma nomeação foi feita de acordo
com os procedimentos estabelecidos nas disposições acima e, se qualquer nomeação proposta não estiver em
conformidade com as disposições acima, declarar que tal nomeação irregular deverá ser desconsiderada.
Não obstante outras disposições do Estatuto Social (Articles of Association), a notificação enviada ao Corporate
Secretary da Companhia com a finalidade de indicar membros ao Conselho de Administração somente poderá
ser feita de acordo com o Estatuto Social (Articles of Association).
Caso a quantidade de conselheiros a serem eleitos na assembleia aumente após o período durante o qual o
notificação do Nominating Shareholder deveria ser enviada, a notificação a respeito das nomeações adicionais
será considerada tempestiva se ela for realizada, no máximo, até o fechamento do mercado do 10º (décimo) dia
subsequente a data em que o primeiro anúncio público de tal aumento foi feito pela Companhia.
Não obstante o acima exposto, o Conselho de Administração poderá, a seu exclusivo critério, renunciar a
qualquer requisito previsto acima.
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12.4 – Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de arbitragem
A Companhia não possui cláusula de arbitragem para resolução de conflitos em seu Estatuto Social (Articles of
Association).
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Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

João Kleber dos Santos Cardoso

28/06/1980

Pertence apenas à Diretoria

14/02/2020

Indeterminado.

0

216.944.038-07

Economista

19 - Outros Diretores

14/02/2020

Não

0.00%

Diretor de Finanças (Chief Financial
Officer)
Glauber Luvizotto

19/02/1982

Pertence apenas à Diretoria

14/02/2020

Indeterminado.

0

300.839.518-06

Engenheiro

19 - Outros Diretores

14/02/2020

Não

0.00%

Diretor de Operações (Chief Operating
Officer)
Sergio Castanho

18/01/1972

Pertence apenas à Diretoria

14/02/2020

Indeterminado.

0

249.285.878-20

Engenheiro Mecânico

19 - Outros Diretores

14/02/2020

Não

0.00%

Diretor de Transformações (Chief
Transformation Officer)
Gabriel Lima Catalani

16/07/1986

Pertence apenas à Diretoria

14/02/2020

Indeterminado.

0

339.949.828-47

Administrador de empresas

19 - Outros Diretores

14/02/2020

Não

0.00%

Gerente de Relações com
Investidores e Representante Legal
Paulo Carlos de Brito

21/10/1948

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

31/05/2019

Próxima Assembleia Geral
Ordinária de Acionistas.

4

289.847.908-00

Empresário

20 - Presidente do Conselho de
Administração

31/05/2019

Sim

87.50%

Stephen Keith

17/01/1973

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

31/05/2019

Próxima Assembleia Geral
Ordinária de Acionistas.

9

000.000.000-00

Empresário

29 - Outros Conselheiros

31/05/2019

Não

87.50%

Não exerce outro cargo ou função na
Companhia.

Membro do Comitê de Auditoria e do
Comitê de Governança.

Membro do Conselho de
Administração

Philip Reade

15/04/1974

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

31/05/2019

Próxima Assembleia Geral
Ordinária de Acionistas.

3

251.487.448-39

Economista

29 - Outros Conselheiros

31/05/2019

Não

75.00%

Membro do Comitê de Auditoria e do
Comitê de Governança.

Membro do Conselho de
Administração
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12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Richmond Fenn

15/06/1957

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

29/10/2019

Próxima Assembleia Geral
Ordinária de Acionistas.

0

000.000.000-00

Engenheiro

29 - Outros Conselheiros

29/10/2019

Não

100.00%

Membro do Conselho de
Administração
Fabio Luis Ribeiro

31/01/1977

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

14/02/2020

Próxima Assembleia Geral
Ordinária de Acionistas.

0

262.013.298-38

Administrador

29 - Outros Conselheiros

22/04/2020

Não

100.00%

Membro do Conselho de
Administração
Rodrigo Barbosa

02/03/1974

Pertence à Diretoria e ao Conselho de
Administração

31/05/2019

Próxima Assembleia Geral
Ordinária de Acionistas.

3

251.193.308-00

Engenheiro

39 - Outros Conselheiros / Diretores

31/05/2019

Não

100.00%

CEO (Chief Executive Officer) – Diretor
Presidente da Companhia.

Membro do Conselho de
Administração e Diretor Presidente

Experiência profissional / Critérios de Independência
João Kleber dos Santos Cardoso - 216.944.038-07
O Sr. Cardoso é economista formado pela Unicamp no Brasil e possui MBA pela Kellogg School of Management, com especialização em finanças, estratégia e negócios internacionais. Antes de ingressar na Aura em
março de 2019, o Sr. Cardoso foi o CFO da Santista, uma grande fabricante de jeans com operações no Brasil e na Argentina, durante os anos de 2016 e 2019. Antes da Santista, o Sr. Cardoso trabalhou na Mover
Participações, durante os anos de 2013 e 2016, ocupando o cargo de Gerente de Planejamento Estratégico e esteve envolvido em projetos de M&A. Cardoso também trabalhou no setor de consultoria de gestão
para a A.T. Kearney, durante os anos de 2010 e 2013, ocupando o cargo de Senior Associate e Accenture durante os anos de 2005 e 2009, ocupando o cargo de Consultor de Planejamento Estratégico, em uma
variedade de indústrias e projetos Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.
Glauber Luvizotto - 300.839.518-06
O Sr. Luvizotto é engenheiro de minas da Universidade Federal de Ouro Preto no Brasil e complementou seus estudos no programa executivo da Queen's University - Smith School of Business no Canadá. O Sr.
Luvizotto ingressou na Aura Minerals como Gerente Geral das operações do México em abril de 2018 e desde de Fevereiro de 2020 na posição de Chief Operating Office. Ele possui conhecimento técnico em
operações subterrâneas, onde teve a maior parte de sua experiência no setor de mineração nos últimos 16 anos. Antes de ingressar na Aura Minerals, trabalhou na BrioGold Inc. durante os anos de 2017 e 2018
como Vice Presidente de Operações e 2016 e 2017 como Gerente Geral de Operações e nas empresas Yamana Gold Inc., durante os anos de 2013 e 2017, ocupando o cargo de Gerente Geral de Operações, e na
AngloGold Ashanti, durante os anos de 2012 e 2013, ocupando o cargo de Gerente de Mina e 2004 e 2010 em diversas funções operacionais.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.
Sergio Castanho - 249.285.878-20
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O Sr. Castanho é engenheiro mecânico formado pela Unicamp no Brasil, com MBA pelo Insead na França. Ele foi diretor executivo dos negócios de fosfatos e nióbio da Anglo America, durante os anos de 2010 e de
2013, concentrando-se na agenda de transformação e criação de valor. O Sr. Castanho trabalhou para a empresa de consultoria de gerenciamento McKinsey & Company em vários países, liderando operações e
melhoria de processos, tendo ocupado o cargo de Associate Principal, durante os anos de 2004 e de 2010. O Sr. Castanho também liderou as unidades de fornecimento de produtos da Procter & Gamble no
Canadá, EUA e Brasil, tendo ocupado vários cargos gerenciais, durante os anos de 1996 e de 2002. Nos quatro anos anteriores à sua entrada na Aura, ele liderou sua própria empresa de consultoria, Turnaround
Consulting, exercendo o cargo de Presidente, focada na melhoria de processos e no crescimento de empresas em todos os setores, incluindo uma ferrovia, uma mina de cobre no Chile e uma grande usina de
agronegócios na América Latina.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.
Gabriel Lima Catalani - 339.949.828-47
O Sr. Catalani, é administrador de empresas pela Universidade de São Paulo, mestre em Administração de Empresas pela Insead, na França. Trabalhou como Gerente de Estratégia Corporativa na Companhia
desde outubro de 2016. Assumiu a Gerência Financeira da Minerales de Occidente em Honduras, subsidiária integral da Companhia, de maio de 2019 a fevereiro de 2020. Atualmente exerce a função de Gerente de
Relação com Investidores e de Planejamento Financeiro da Companhia. Não ocupa cargos ou exerce funções em outras sociedades ou organizações.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.
Paulo Carlos de Brito - 289.847.908-00
O Sr. Paulo Carlos de Brito ocupa o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia desde maio de 2016. O Sr. Brito é um empresário com mais de 45 anos de experiência nos setores de
mineração, energia e agricultura e atuação nacional e internacional. O Sr. Brito fundou várias empresas, incluindo a Cotia Trading. S.A. (companhia de trading), a Mineração Santa Elina Ind. e Com. S.A. (empresa de
mineração focada no desenvolvimento, exploração e pesquisa de diversos minérios) e a Biopalma da Amazônia S.A. (empresa de produção de óleo de palma).
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.
Stephen Keith - 000.000.000-00
O Sr. Stephen Keith, portador do Passaporte n.º HB 547130, possui graduação em Ciências Aplicadas pela Queen's University, possui MBA Internacional pela York University, Schulich School of Business e PEng por
Ontario e British Columbia. O Sr. Keith foi nomeado membro do Conselho de Administração da Companhia em agosto de 2011. O Sr. Keith trabalhou em projetos em diversos países, com concentração na América
Latina. Ele tem mais de 20 anos de experiência trabalhando com empresas de mineração e energia, atuando em projetos através de estudos de viabilidade, design de engenharia, gerenciamento de projetos e
construção. Mais recentemente, o Sr. Keith foi presidente da GrowMax Resources Corp. (TSX-V: GRO), uma empresa focada na exploração e desenvolvimento de recursos de salmoura ricos em fosfato e potássio.
O Sr. Keith foi anteriormente Diretor Gerente da Fertoz Ltd. (ASX: FTX), um agronegócio emergente que progride para a produção comercial de fosfato orgânico no Canadá e um negócio de distribuição de
fertilizantes em expansão na Austrália; ex-presidente e CEO da Recife Gold, um explorador e desenvolvedor emergente de ativos de ouro no Brasil; Presidente e CEO da Search Minerals Inc. (TSX-V: SMY), uma
empresa focada na exploração e desenvolvimento de metais estratégicos; e fundador, Presidente e CEO da Rio Verde Minerals Development Corp. (TSX: RVD). O Sr. Keith já havia ocupado anteriormente o cargo
de Vice-Presidente de Desenvolvimento Corporativo da Plutonic Power Corporation; Diretor do banco de investimentos da Thomas Wiesel Partners; Vice-presidente do banco de investimentos do Westwind Partners
Mining Group; e Gerente de Serviços Técnicos da Knight Piesold Consulting.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.
Philip Reade - 251.487.448-39
O Sr. Reade é um economista e possui bacharelado em Economia pela Universidade de São Paulo e possui MBA pela Stanford University. O Sr. Reade foi nomeado membro do Conselho de Administração da
Companhia em maio de 2017. O Sr. Reade tem mais de 20 anos de experiência em negócios, principalmente como investidor e empreendedor. Atualmente, ele investe nos mercados públicos e também em negócios
privados, principalmente em ações, e está em processo de lançamento de uma nova empresa de investimentos, focada em ações públicas globais em mercados desfavorecidos. Por 7 anos, até fevereiro de 2016, o
Sr. Reade foi sócio, co-gerente de portfólio e co-chefe da equipe de investimentos da Tarpon Investimentos. Na Tarpon, Philip atuou como Presidente do Conselho de Administração da Cremer, Somos Educação,
Ômega Energia e como membro do Conselho de Administração da Metalúrgica Gerdau e Tempo Participações. Antes da Tarpon, o Sr. Reade era o chefe das operações brasileiras do fundo de hedge baseado em
NY, Marathon Asset Management. Antes de Marathon, o Sr. Reade trabalhou no Goldman Sachs em São Paulo como parte da divisão de Investment Banking. Antes do Goldman, ele fundou e administrou a Brasilis
Seafood, uma empresa que financiava plantas de processamento de frutos do mar no Brasil. O Sr. Reade iniciou sua carreira no Banco Garantia, fundado pelo empresário brasileiro e fundador da 3G, Jorge Paulo
Lemann, e depois na McKinsey & Co como analista de negócios no escritório de São Paulo.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.
Richmond Fenn - 000.000.000-00
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O Sr. Fenn, portador do Passaporte n.º 567668903, é bacharel em engenharia de minas pela Universidade do Arizona e é um engenheiro profissional registrado. O Sr. Richmond Fenn traz para a Companhia 39 anos
de experiência em metais básicos e preciosos. O Sr. Fenn tem experiência em engenharia de minas, desenvolvimento e avaliação de minas, manutenção e operações na América do Norte e do Sul, África e Papua
Nova Guiné. Antes de ingressar na Companhia, o Sr. Fenn foi Gerente Geral Executivo da mina Pueblo Viejo na República Dominicana. Anteriormente, o Sr. Fenn ocupou cargos por Freeport McMoRan, Glencore e
Barrick Gold.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.
Fabio Luis Ribeiro - 262.013.298-38
O Sr. Fabio Ribeiro possui um BBA pela FAAP em São Paulo, um mestrado em Economia pela Universidade Bocconi em Milão e um mestrado em Mídia Interativa e Design de Jogos pela Universidade de Miami.
Nos últimos cinco anos atuou nas seguintes empresas: Aura Minerals, Technology Strategist, de fevereiro de 2018 a maio de 2020. (Mineração) e no Neptuno Fund, Fund Manager, desde maio 2005. (Fundo de
Investimento). Como filantropo, Fabio está envolvido em projeto educacional no Brasil, através da Associação Acorde, na função de conselheiro, apoiando crianças em programas de desenvolvimento humano depois
da escola. Ele também criou e financiou o "Fundo do Programa Ribeiro para Inovação", em apoio ao departamento de Mídia Interativa da Escola de Comunicação da University of Miami.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.
Rodrigo Barbosa - 251.193.308-00
O Sr. Rodrigo Barbosa é um engenheiro e possui MBA pela Universidade do Sul da Califórnia (USC) e Bacharelado em Engenharia Mecânica pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (São Paulo, Brasil). O Sr.
Barbosa é membro do Conselho de Administração da Companhia desde 2017 e atualmente ocupa o cargo de CEO, tendo ingressado na Companhia como Diretor Financeiro em 2016. O Sr. Barbosa foi
anteriormente o CEO da Tavex/Santista. Antes da Tavex/Santista, o Sr. Barbosa era o CFO da holding de investimentos do Grupo Camargo Correa, controladora da Tavex/Santista.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.
Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

João Kleber dos Santos Cardoso - 216.944.038-07
N/A
Glauber Luvizotto - 300.839.518-06
N/A
Sergio Castanho - 249.285.878-20
N/A
Gabriel Lima Catalani - 339.949.828-47
N/A
Paulo Carlos de Brito - 289.847.908-00
N/A
Stephen Keith - 000.000.000-00
N/A
Philip Reade - 251.487.448-39
N/A
Richmond Fenn - 000.000.000-00
N/A
Fabio Luis Ribeiro - 262.013.298-38
N/A
Rodrigo Barbosa - 251.193.308-00
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12.7/8 - Composição Dos Comitês
Nome

Tipo comitê

Tipo de Auditoria

Cargo ocupado

Data de
nascimento

Data posse

Prazo mandato

CPF

Descrição outros comitês

Profissão

Descrição outros cargos
ocupados

Data eleição

Número de
Mandatos
Consecutivos

Percentual de
participação nas
reuniões

Presidente do Comitê

17/01/1973

12/06/2017

Até a próxima Assembleia
Ordinária ou até que seu
sucessor seja nomeado

12/06/2017

8

94.00%

15/04/1974

12/06/2017

Até a próxima Assembleia
Ordinária ou até que seu
sucessor seja nomeado

12/06/2017

3

92.00%

17/01/1973

12/06/2017

Até a próxima Assembleia
Ordinária ou até que seu
sucessor seja nomeado

12/06/2017

8

86.00%

15/04/1974

12/06/2017

Até a próxima Assembleia
Ordinária ou até que seu
sucessor seja nomeado

12/06/2017

3

0.00%

Outros cargos/funções exercidas no emissor
Stephen Keith

Comitê de Auditoria

000.000.000-00

Empresário

Membro do Comitê de Governança e do Conselho de Administração.
Philip Reade

Comitê de Auditoria

251.487.448-39

Membro do Comitê (Efetivo)

Economista

Membro do Comitê de Governança e do Conselho de Administração.
Stephen Keith

Outros Comitês

000.000.000-00

Comitê de Governança

Membro do Comitê (Efetivo)

Empresário

Membro do Comitê de Auditoria e do Conselho de Administração.
Philip Reade

Outros Comitês

251.487.448-39

Comitê de Governança

Presidente do Comitê

Economista

Membro do Comitê de Auditoria e do Conselho de Administração.
Experiência profissional / Critérios de Independência
Stephen Keith - 000.000.000-00
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Stephen Keith - 000.000.000-00
O Sr. Stephen Keith, portador do Passaporte n.º HB 547130, possui graduação em Ciências Aplicadas pela Queen's University, possui MBA Internacional pela York University, Schulich School of Business e PEng
por Ontario e British Columbia. O Sr. Keith foi nomeado membro do Conselho de Administração da Companhia em agosto de 2011. O Sr. Keith trabalhou em projetos em diversos países, com concentração na
América Latina. Ele tem mais de 20 anos de experiência trabalhando com empresas de mineração e energia, atuando em projetos através de estudos de viabilidade, design de engenharia, gerenciamento de
projetos e construção. Mais recentemente, o Sr. Keith foi presidente da GrowMax Resources Corp. (TSX-V: GRO), uma empresa focada na exploração e desenvolvimento de recursos de salmoura ricos em fosfato e
potássio. O Sr. Keith foi anteriormente Diretor Gerente da Fertoz Ltd. (ASX: FTX), um agronegócio emergente que progride para a produção comercial de fosfato orgânico no Canadá e um negócio de distribuição de
fertilizantes em expansão na Austrália; ex-presidente e CEO da Recife Gold, um explorador e desenvolvedor emergente de ativos de ouro no Brasil; Presidente e CEO da Search Minerals Inc. (TSX-V: SMY), uma
empresa focada na exploração e desenvolvimento de metais estratégicos; e fundador, Presidente e CEO da Rio Verde Minerals Development Corp. (TSX: RVD). O Sr. Keith já havia ocupado anteriormente o cargo
de Vice-Presidente de Desenvolvimento Corporativo da Plutonic Power Corporation; Diretor do banco de investimentos da Thomas Wiesel Partners; Vice-presidente do banco de investimentos do Westwind Partners
Mining Group; e Gerente de Serviços Técnicos da Knight Piesold Consulting.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.
Philip Reade - 251.487.448-39
Philip Reade - 251.487.448-39
Philip Reade – CPF n.º 251487448-39
O Sr. Reade é um economista e possui bacharelado em Economia pela Universidade de São Paulo e possui MBA pela Stanford University. O Sr. Reade foi nomeado membro do Conselho de Administração da
Companhia em maio de 2017. O Sr. Reade tem mais de 20 anos de experiência em negócios, principalmente como investidor e empreendedor. Atualmente, ele investe nos mercados públicos e também em
negócios privados, principalmente em ações, e está em processo de lançamento de uma nova empresa de investimentos, focada em ações públicas globais em mercados desfavorecidos. Por 7 anos, até fevereiro
de 2016, o Sr. Reade foi sócio, co-gerente de portfólio e co-chefe da equipe de investimentos da Tarpon Investimentos. Na Tarpon, Philip atuou como Presidente do Conselho de Administração da Cremer, Somos
Educação, Ômega Energia e como membro do Conselho de Administração da Metalúrgica Gerdau e Tempo Participações. Antes da Tarpon, o Sr. Reade era o chefe das operações brasileiras do fundo de hedge
baseado em NY, Marathon Asset Management. Antes de Marathon, o Sr. Reade trabalhou no Goldman Sachs em São Paulo como parte da divisão de Investment Banking. Antes do Goldman, ele fundou e
administrou a Brasilis Seafood, uma empresa que financiava plantas de processamento de frutos do mar no Brasil. O Sr. Reade iniciou sua carreira no Banco Garantia, fundado pelo empresário brasileiro e fundador
da 3G, Jorge Paulo Lemann, e depois na McKinsey & Co como analista de negócios no escritório de São Paulo.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.
Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

Stephen Keith - 000.000.000-00
Stephen Keith - 000.000.000-00
N/A
Philip Reade - 251.487.448-39
Philip Reade - 251.487.448-39
N/A
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12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas
A Administradores do Emissor, Controladas E Controladores
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores da Companhia,
controladas e controladores.
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

289.847.908-00

Controle

Cargo/Função

Exercício Social 31/12/2019
Administrador do Emissor

Paulo Carlos de Brito

Controlador Direto

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Northwestern Enterprises Ltd.
Acionista indireto
Observação

O Sr. Paulo Carlos de Brito é controlador indireto da Northwestern Enterprises Ltd., que é controladora direta da Companhia.
Administrador do Emissor

Richmond Fenn

Subordinação

Controlada Indireta

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Minerales de Occidente S.A. de C.V.
Controlada indireta.
Observação

O Sr. Richmond Fenn, portador do Passaporte n.º 567668903, foi gerente geral da Minerales de Occidente S.A. de C.V., que é controlada indireta da Companhia.
Administrador do Emissor

Glauber Luvizotto

300.839.518-06

Subordinação

Controlada Indireta

Diretor
Pessoa Relacionada

Aranzazu Holding, S.A. de C.V.
Controlada indireta.
Observação

O Sr. Glauber Luvizotto foi gerente geral da Aranzazu Holding, S.A. de C.V., que é controlada indireta da Companhia.
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

289.847.908-00

Controle

Cargo/Função

Exercício Social 31/12/2018
Administrador do Emissor

Paulo Carlos de Brito

Controlador Direto

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Northwestern Enterprises Ltd.
Acionista indireto
Observação

O Sr. Paulo Carlos de Brito é controlador indireto da Northwestern Enterprises Ltd., que é controladora direta da Companhia.
Administrador do Emissor

Glauber Luvizotto

300.839.518-06

Subordinação

Controlada Indireta

Diretor
Pessoa Relacionada

Aranzazu Holding, S.A. de C.V.
Controlada indireta.
Observação

O Sr. Glauber Luvizotto foi gerente geral da Aranzazu Holding, S.A. de C.V., que é controlada indireta da Companhia.

Exercício Social 31/12/2017
Administrador do Emissor

Paulo Carlos de Brito

289.847.908-00

Controle

Controlador Direto

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Northwestern Enterprises Ltd.
Acionista indireto
Observação
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
O Sr. Paulo Carlos de Brito é controlador indireto da Northwestern Enterprises Ltd., que é controladora direta da Companhia.
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12.11 – Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas suportadas
pelos administradores
O Estatuto Social (Articles of Association) prevê que a Companhia indenizará todas as despesas, inclusive
honorários advocatícios e todas as condenações, multas e valores pagos em acordos e razoavelmente incorridos
com relação a processo judicial, administrativo, investigatório ou outro processo, de qualquer pessoa que: (a)
seja ou foi parte ou esteja na iminência de se tornar parte de qualquer processo iminente, pendente ou concluído,
seja civil, penal, administrativo ou investigatório, em virtude do fato de a pessoa ser ou ter sido um conselheiro
da Companhia; ou (b) atue ou atuou, a pedido da Companhia, na qualidade de conselheiro, ou em qualquer outra
qualidade atue ou atuou para outra pessoa jurídica ou para uma partnership, joint venture, truste ou outras
organizações.
Tal indenização se aplica somente se a pessoa atuou de forma honesta e de boa-fé, visando os melhores
interesses da Companhia e, no caso de processo penal ou administrativo, a pessoa tinha bases razoáveis para
crer que sua conduta era lícita.
As despesas, inclusive honorários advocatícios, incorridas por um conselheiro na defesa de qualquer processo
judicial, administrativo ou investigatório poderão ser antecipadas pela Companhia antes do trânsito em julgado
desses processos, mediante recebimento de um compromisso pelo ou em nome do conselheiro para reembolsar
o valor se ficar determinado em última instância que o conselheiro não tem direito de ser indenizado pela
Companhia.
De acordo com o Estatuto Social (Articles of Association), a Companhia poderá adquirir e manter apólices de
seguro com relação a qualquer pessoa que seja ou que foi um conselheiro, diretor ou liquidante da Companhia,
ou que, a pedido da Companhia, esteja ou esteve atuando na qualidade de conselheiro, diretor ou liquidante, ou
em qualquer outra qualidade esteja ou esteve atuando para outra pessoa jurídica ou para uma partnership, joint
venture, truste ou outra organização, por qualquer responsabilidade alegada contra a pessoa e por ela incorrida
nessa qualidade, quer ou não a Companhia tenha ou teria tido o poder de indenizar a pessoa da responsabilidade
conforme previsto no Estatuto Social (Articles of Association).
A Companhia contratou uma apólice de seguros ("Directors and Officers Liability Insurance Policy") junto à
Zurich Insurance Company Ltd, Chubb Insurance Company e Allied World Insurance Company – AWAC com
vigência a partir de 15 de março de 2020 até 15 de março de 2021, no limite total de cobertura agregada de US$
25.000.000,00 (vinte e cinco milhões dólares americanos) e prêmio no valor de US$ 242.500,00 (duzentos e
quarenta e dois mil e quinhentos dólares americanos), cuja cobertura abrange os conselheiros, diretores e outros
empregados em funções gerenciais ou de supervisão da Companhia e suas subsidiárias.
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Diretoria Estatutária
A Companhia não possui uma Diretoria Estatutária. Entretanto, para os fins específicos desta Seção 12 do
Formulário de Referência, conforme solicitado pela CVM, a Diretoria Executiva da Companhia, o Gerente de
Relações com Investidores e Representante Legal da Companhia foram considerados como Diretoria
Estatutária.
Não há previsão de realização de reuniões de diretoria, motivo pelo qual o preenchimento do campo "Percentual
de participação nas reuniões (%)" do item 12.6 acima foi com o montante 0,00. Da mesma forma, uma vez
que não há previsão de mandatos para a Diretoria Executiva da Companhia, o campo "Prazo do Mandato" do
item 12.5 acima foi preenchido como "Indeterminado" e o campo "Número de Mandatos Consecutivos" do item
12.5 acima foi preenchido com o montante 0,00.
Informações sobre quóruns de instalação de assembleias gerais
Abaixo, com relação às Assembleias Gerais da Companhia realizadas nos últimos três exercícios sociais, (i)
data de sua realização, (ii) casos de instalação em segunda convocação; e (iii) quórum de instalação:
Evento

Data

Quórum

Convocação

Assembleia Geral Anual

31/5/2019

8,6%

Primeira

Assembleia Geral

22/2/2018

85%

Assembleia Geral Anual

28/5/2018

65,8%

Assembleia Geral Anual

26/5/2017

8,5%

Primeira
Primeira
Primeira

Diferenças entre competências, deveres e responsabilidades dos administradores nas jurisdições de BVI
e do Brasil.
Introdução
A Lei n.º 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades Anônimas"), determina
que a administração de companhias abertas competirá ao conselho de administração e à diretoria, conforme
disposto no Estatuto Social da Companhia. Deste modo, toda companhia aberta deve obrigatoriamente possuir
um conselho de administração e uma diretoria estatutária.
A Lei das Sociedades Anônimas estabelece ainda que (i) o conselho de administração deverá ser composto por,
no mínimo, três membros, sendo todos eleitos pela assembleia geral e por ela destituíveis a qualquer tempo,
devendo o Estatuto Social estabelecer o prazo de gestão, que não poderá ser superior a três anos, permitida a
reeleição; e (ii) a diretoria deverá ser composta por dois ou mais diretores, eleitos e destituíveis a qualquer
tempo pelo conselho de administração, devendo o Estatuto Social estabelecer o prazo de gestão, que não poderá
ser superior a três anos.
Por outro lado, a legislação das Ilhas Virgens Britânicas, somente prevê a existência de Conselho de
Administração, não havendo regras sobre a existência de Diretoria, número de diretores ou posições definidas.
A legislação das Ilhas Virgens Britânicas não exige a eleição de diretores para as sociedades constituídas sob
suas leis, e, portanto, a eleição de diretores não é um requisito estatutário. No entanto, a Companhia poderá,
mediante resolução dos conselheiros, nomear diretores da Companhia conforme considerado necessário ou
aconselhável, de forma que os diretores deverão desempenhar suas atribuições conforme definidas da data da
indicação pelo Conselho de Administração, as quais poderão ser revistas a qualquer tempo mediante resolução
dos conselheiros.
De acordo com o Estatuto Social da Companhia (Articles of Association), o Conselho de Administração é
composto por, no mínimo, três conselheiros (dos quais, pelo menos dois conselheiros não poderão ser diretores
ou funcionários da Companhia ou de suas afiliadas) e, no máximo, sete conselheiros.
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Competências
A Lei das Sociedades Anônimas determina algumas competências como próprias do conselho de administração:
(i) fixar a orientação geral dos negócios da companhia; (ii) eleger e destituir os diretores da companhia e fixarlhes as atribuições, observado o que a respeito dispuser o estatuto; (iii) fiscalizar a gestão dos diretores,
examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados
ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; (iv) convocar a assembleia geral quando julgar conveniente,
ou nos casos previstos em lei; (v) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria;
(vi) manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando o estatuto assim o exigir; (vii) deliberar, quando
autorizado pelo estatuto, sobre a emissão de ações ou de bônus de subscrição; (viii) autorizar, se o estatuto não
dispuser em contrário, a alienação de bens do ativo não circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de
garantias a obrigações de terceiros; e (ix) escolher e destituir os auditores independentes, se houver.
No caso da diretoria, os poderes e atribuições de cada diretor (e da diretoria) serão estabelecidos no Estatuto
Social da companhia regida pela Lei das Sociedades Anônimas, sendo que o estatuto pode estabelecer que
determinadas decisões, de competência dos diretores, sejam tomadas em reunião da diretoria.
Por outro lado (conforme descrito na seção 12.1 deste Formulário de Referência), de acordo com a legislação
das Ilhas Virgens Britânicas, e o Estatuto Social da Companhia, os negócios da Companhia são administrados
e supervisionados por seus conselheiros. Os conselheiros possuem todos os poderes necessários para
administrar, direcionar e supervisionar o negócio e os assuntos da Companhia, que não sejam exigidos pela lei
ou Estatuto Social para serem exercidos pelos acionistas.
Os conselheiros serão responsáveis pela supervisão da administração, monitoramento do desempenho
financeiro e outras questões de informes financeiros, políticas e procedimentos e revisão da integridade dos
sistemas de controles internos e de informações administrativas da Companhia.
Adicionalmente às atribuições específicas do Conselho de Administração descritas acima, também compete ao
Conselho de Administração, mediante deliberação de Conselheiros:
1.
alterar o Estatuto Social, observadas determinadas restrições e desde que a alteração seja aprovada
pelos acionistas na assembleia geral que se seguir à alteração;
2.
autorizar uma distribuição de dividendos, pelo valor e no momento que julgar adequados, caso esteja
razoavelmente convencido de que imediatamente após a distribuição o valor dos ativos da Companhia superará
seu passivo e a Companhia poderá pagar suas dívidas quando devidas;
3.
exercer todos os poderes necessários à assunção de dívidas, responsabilidades ou obrigações e para
garantir dívidas, responsabilidades ou obrigações, da Companhia ou de terceiros;
4.
designar um ou mais comitês, sendo cada um deles composto por um ou mais conselheiros, e delegar
um ou mais poderes do Conselho de Administração ao comitê designado; e
5.

nomear qualquer pessoa, ainda que seja um conselheiro, para representar a Companhia.

Por outro lado, a Lei das Sociedades Anônimas determina que alterações do Estatuto Social, distribuição de
dividendos (exceto no caso de dividendos intermediários) e eleição de conselheiros, são competências privativas
da assembleia geral.
Com relação à diretoria da Companhia, a diretoria não possui regimento interno próprio, bem como não há
número de diretores ou posições definidas em Estatuto Social. Os diretores desempenharão as funções que lhes
forem designadas na ocasião de sua nomeação por deliberação do Conselho de Administração, ficando sujeitos
a qualquer modificação que venha a ser estipulada posteriormente por deliberação de Conselheiros, sendo certo
que, atualmente, os diretores ocupam as posições de (i) CEO (Chief Executive Officer) – Diretor Presidente,
responsável pela criação de valor para os acionistas da Companhia, através de liderança estratégica e visão para
a Companhia, trabalhando com o Conselho de Administração e o time de gestão sênior da Companhia para
estabelecer, implementar e supervisionar os objetivos de curto e longo prazos, as estratégias, planos e políticas
da Companhia; (ii) CFO (Chief Financial Officer) – Diretor de Finanças, responsável pelas finanças,
contabilidade, fluxos de caixa, bem como relações com investidores e aspectos legais; (iii) COO (Chief
Operating Officer) – Diretor de Operações, responsável por operações de minas, serviços técnicos e gestão de
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projetos; e (iv) CTO (Chief Transformation Officer) – Diretor de Transformações, responsável por recursos
humanos, inovação, desenvolvimento de negócios e estratégia corporativa. Ainda, para os fins específicos do
Formulário de Referência, conforme solicitado pela CVM, o Gerente de Relações com Investidores e
Representante Legal da Companhia foi considerado como Diretoria Estatutária.
A Companhia poderá, por meio de deliberação de Conselheiros, nomear diretores da Companhia nas ocasiões
em que isso possa ser considerado necessário ou conveniente. Os diretores desempenharão as funções que forem
designadas na ocasião de sua nomeação, sujeito a qualquer modificação delas conforme possa ser estipulado
posteriormente por meio de Deliberação de Conselheiros, ressalvado que nenhum representante ou diretor tem
qualquer poder ou autorização com relação ao seguinte:
(a) os Poderes Proscritos (conforme definido abaixo);
(b) alterar a sede social ou agente registrado;
(c) fixar remunerações de conselheiros; ou
(d) autorizar a Companhia a continuar na qualidade de sociedade constituída segundo as leis de uma jurisdição
fora das Ilhas Virgens Britânicas.
"Poderes Proscritos" significam os poderes para: (a) alterar o Memorando ou o Estatuto Social; (b) designar
comitês de conselheiros; (c) delegar poderes a um comitê de conselheiros; (d) nomear ou destituir conselheiros;
(e) nomear ou destituir um representante; (f) aprovar um plano ou acordo de incorporação ou fusão; (g) prestar
declaração de solvência ou aprovar um plano de liquidação; (h) fazer uma determinação de que, imediatamente
após uma distribuição proposta, o valor dos ativos da Sociedade excederá seus passivos e a Companhia poderá
pagar suas dívidas no vencimento; (i) apresentar aos acionistas qualquer dúvida ou questão que exija a
aprovação dos acionistas; (j) preencher uma vaga entre os conselheiros ou no cargo de auditor ou nomear
conselheiros adicionais; (k) emitir valores mobiliários, exceto conforme autorizado pelos conselheiros; (l) emitir
ações de uma série, exceto conforme autorizado pelos conselheiros; (m) declarar dividendos; (e) comprar,
resgatar ou de outro modo adquirir ações emitidas pela pessoa jurídica; (f) pagar uma comissão a qualquer
pessoa em contraprestação pela compra ou concordância dessa pessoa em adquirir da pessoa jurídica suas ações
ou ações de qualquer outra pessoa, ou prospectar ou concordar em prospectar compradores para qualquer uma
dessas ações, exceto conforme autorizado pelos conselheiros; (g) aprovar uma circular de procuração da
administração; (h) aprovar uma circular de oferta de aquisição ou circular dos conselheiros; (i) aprovar
quaisquer demonstrações financeiras a ser apresentadas aos acionistas em uma Assembleia Ordinária; ou (j)
aprovar, alterar ou revogar os artigos segundo o Estatuto Social.
Deveres
Os deveres dos administradores previstos pela Lei das Sociedades Anônimas incluem (i) o dever de diligência;
(ii) o dever de exercer suas atribuições no interesse da companhia; (iii) o dever de servir com lealdade à
companhia e manter reserva sobre os seus negócios; (iv) o dever de cientificar a companhia e demais
administradores de interesse conflitante com a companhia em qualquer operação, devendo abster-se de intervir
em referida operação; (v) o dever de informar os valores mobiliários de emissão da companhia de que seja
titular e eventuais alterações em suas posições acionárias; e (vi) comunicar imediatamente o mercado acerca de
fatos ou atos relevantes.
Por outro lado, nas Ilhas Virgens Britânicas, deveres de administradores decorrem de legislação aplicável
(incluindo BVI Business Companies Act 2004) e de common law (precedentes).
Os principais deveres e obrigações de um conselheiro de acordo com a legislação aplicável (incluindo BVI
Business Companies Act 2004) e de common law (precedentes) podem ser resumidas a seguir:
(a)
agir honestamente e de boa-fé de acordo com os melhores interesses da companhia no exercício de
seus poderes como conselheiro, sem concorrer com a companhia, gerar lucro pessoal ou aproveitar-se de uma
oportunidade societária (a obrigação de acordo com os melhores interesses);
(b)
exercer as atribuições com cuidado, diligência e competência razoáveis como um conselheiro razoável
exerceria nas mesmas circunstâncias (a obrigação de competência razoável);
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(c)
exercer as atribuições de acordo com o propósito adequado (sem exceder poderes) e de acordo com a
lei e o Estatuto Social da companhia (a obrigação de propósito adequado); e
(d)
divulgar qualquer interesse em uma transação celebrada ou a ser celebrada pela companhia (a obrigação
de divulgação).
A legislação das nas Ilhas Virgens Britânicas não estabelece deveres para diretores, de modo que referidos
deveres de diretores decorrem de common law (precedentes). Os principais deveres e obrigações de um diretor
de acordo com common law (precedentes) podem ser resumidas a seguir:
(a)
Dever de ausência de conflitos, sendo que um diretor não poderá assumir uma posição em que seus
próprios interesses conflitem com os da Companhia ou caso exista uma possibilidade real de que isso aconteça.
Essa situação também é conhecida como conflito de obrigação ou conflito de interesse.
(b)
Dever de ausência de lucro, sendo que um diretor não deverá lucrar com sua posição às custas da
Companhia. Essa situação também é conhecida como má-administração da propriedade detida em uma posição
fiduciária.
(c)
Dever de confidencialidade, sendo que o diretor deverá utilizar ou divulgar as informações
confidenciais obtidas somente em benefício da Companhia.
Responsabilidade
O administrador, sob a Lei das Sociedades Anônimas, não é pessoalmente responsável pelas obrigações que
contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão, respondendo, porém, pelos prejuízos que
causar, quando proceder: (i) dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; ou (ii) com violação da
lei ou do estatuto.
O administrador não é responsável por atos ilícitos de outros administradores, salvo se com eles for conivente,
negligente ou se, deles tendo conhecimento, deixar de agir para impedir a sua prática. Da mesma forma, eximese de responsabilidade o administrador dissidente que faça consignar sua divergência em ata de reunião do
órgão de administração ou, não sendo possível, dela dê ciência imediata e por escrito ao órgão da administração,
no conselho fiscal, se em funcionamento, ou à assembleia geral.
De acordo com a legislação das Ilhas Virgens Britânicas, um conselheiro e/ou agente (incluindo um diretor)
geralmente não é considerado pessoalmente responsável por qualquer dívida, obrigação ou descumprimento da
companhia, exceto se especificamente previsto na legislação das Ilhas Virgens Britânicas ou em qualquer outra
promulgação.
No entanto, a responsabilidade pessoal poderá ser atribuída caso os conselheiros ou a Companhia tenha
excedido seus poderes ou em caso de violação de uma obrigação ou negligência. Exceto pela falha ao divulgar
o interesse em uma transação (sujeita à multa), as consequências da violação de uma obrigação não foram
definidas na legislação das Ilhas Virgens Britânicas; todavia, baseiam-se nas disposições de common law
(precedentes), de acordo com o qual os prejuízos tem sido calculados conforme o dano incorrido, podendo
incluir o pagamento de compensação por prejuízos, a devolução de qualquer propriedade pertencente à
companhia e o pagamento à companhia por qualquer lucro auferido impropriamente pelo conselheiro.
Os conselheiros poderão também poderão ser pessoalmente responsabilizados (incluindo, em casos graves,
multas criminais) por não responder ou fornecer informações falsas a entidades regulatórias, como autoridades
fiscais internacionais.
Os conselheiros e diretores da Companhia também estão sujeitos às obrigações impostas pela Lei de Falência
das Ilhas Virgens Britânicas, incluindo por negociação fraudulenta e conduta.
A legislação de valores mobiliários do Canadá impõe responsabilidade aos conselheiros e diretores no caso de
declarações enganosas prestadas por emissores (em divulgações por escrito e declarações verbais, incluindo
omissão na divulgação de fatos relevantes ou divulgação de fatos relevantes falsos) e falha na divulgação
tempestiva de alterações significativas.
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Remuneração
A Lei das Sociedades Anônimas determina que a assembleia geral fixará o montante global ou individual da
remuneração dos administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e outras verbas.
Por outro lado, de acordo com o Estatuto Social da Companhia, os conselheiros poderão fixar a remuneração
de conselheiros e diretores ou representantes nomeados, com relação aos serviços a serem prestados em qualquer
qualidade à Companhia.
Investidura (Termo de Posse)
A Lei das Sociedades Anônimas estabelece que os administradores serão investidos nos seus cargos mediante
assinatura de termo de posse (a ser registrado em livro específico), sendo que a falta de assinatura de referido
termo nos 30 (trinta) dias seguintes à nomeação, torna a nomeação sem efeito, salvo justificação aceita pelo
órgão da administração para o qual tiver sido eleito.
Por outro lado, de acordo com a legislação das Ilhas Virgens Britânicas, caso uma pessoa não tenha sido
formalmente indicada como um conselheiro (por exemplo, devido a qualquer questão procedural na indicação
ou simplesmente por nenhuma relevância ter sido conferida à natureza de sua função), todavia atue como tal,
essa pessoa ainda será considerada um conselheiro.
Informações Complementares ao Item 12.5/6 deste Formulário de Referência
Os percentuais de participação nas reuniões dos membros do Conselho de Administração indicados no item
12.5 deste Formulário de Referência, foram calculados considerando o total de reuniões realizadas pelo
respectivo órgão desde a posse do conselheiro, conforme tabela abaixo:

Paulo Carlos de Brito

Total de reuniões realizadas pelo
Conselho de Administração desde
a posse
7

% de participação do
membro nas reuniões
realizadas após a posse
87,5%

Stephen Keith

7

87,5%

Philip Reade

6

75%

Rodrigo Barbosa

8

100%

Richmond Fenn

3

100%

Membro do Conselho de
Administração
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13.1 – Descrições da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não estatutária
a.
objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de remuneração foi
formalmente aprovada, órgão responsável por sua aprovação, data da aprovação e local onde o
documento pode ser localizado
A Companhia não possui uma política de remuneração formalizada. Contudo, a prática de remuneração da
Companhia tem por objetivo (i) alinhar os interesses dos administradores e colaboradores aos interesses dos
acionistas; (ii) alinhar os interesses dos administradores e colaboradores aos interesses e objetivos da
Companhia; e (iii) atrair e reter profissionais de qualidade.
b.

composição da remuneração, inclusive
i.

descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles;

DIRETORES:
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía Diretores Estatutários. A legislação das Ilhas
Virgens Britânicas não exige a eleição de diretores para as sociedades constituídas sob suas leis, e a eleição de
diretores não é um requisito estatutário.
Os diretores executivos desempenharão as funções que lhes forem designadas na ocasião de sua nomeação por
deliberação do Conselho de Administração, ficando sujeitos a qualquer modificação que venha a ser estipulada
posteriormente por deliberação de Conselheiros.
A Companhia não tem uma Diretoria Estatutária. Para os fins específicos desta Seção 13 do Formulário de
Referência, conforme solicitado pela CVM, a Diretoria Executiva da Companhia e o Gerente de Relações com
Investidores e Representante Legal da Companhia foram considerados como Diretoria Estatutária.
Para mais informações sobre a estrutura administrativa da Companhia e sobre seus administradores, ver Seção
12 deste Formulário de Referência.
Remuneração fixa.
Os membros da Diretoria fazem jus ao pagamento de uma remuneração fixa mensal pelo cargo exercido.
Benefícios diretos e indiretos.
Os membros da Diretoria são elegíveis aos seguintes benefícios: seguro de vida e reembolso de bem estar
(academias), reembolso de estacionamento ou valor transporte e reembolso de despesas com saúde, até o limite
de U$10.000,00 por ano.
Remuneração Variável.
Os membros da Diretoria fazem jus a um bônus de desempenho e são elegíveis a participar de planos de opção
de compra de ações. Para mais informações sobre o referido plano, ver item 13.4 deste Formulário de
Referência.
Os bônus anuais são um componente variável da remuneração concedida de acordo com o plano de incentivo
de curto prazo da Companhia e se destinam a recompensar diretores executivos por conquistas individuais e
corporativas. O pagamento do bônus somente ocorre se um determinado nível de desempenho é atingido.
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Remuneração fixa.
Os membros do Conselho de Administração fazem jus a uma remuneração fixa anual pelo cargo exercido, além
de um valor pago por reunião comparecida, com base de apuração trimestral.
Além desses valores, os membros do Conselho de Administração que também são membros do Comitê de
Auditoria ou membros do Comitê de Governança Corporativa, Remuneração e Nomeação ("Comitê de
Governança") recebem uma remuneração fixa anual pela participação nos Comitês da Companhia, além de um
valor pago por reunião comparecida.
Benefícios diretos e indiretos.
Os membros do Conselho de Administração fazem jus a diárias de viagens e reembolso de despesas gastas para
o desempenho de suas atribuições como Conselheiros, como locomoção, acomodação, alimentação e/ou outras
relacionadas ao comparecimento em reuniões específicas.
Os membros do Conselho de Administração não fazem jus a outros tipos de benefícios, diretos ou indiretos.
Remuneração Variável.
Os membros do Conselho de Administração são elegíveis a participar de planos de opção de compra de ações,
bem como de plano de pagamento diferido baseado em unidades de ações. Para mais informações sobre os
referidos planos, vide item 13.4 deste Formulário de Referência.
COMITÊS
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia possuía o Comitê de Governança e o Comitê de
Auditoria, e não possuía outros comitês, estatutários ou não-estatutários, instalados.
Remuneração fixa.
Os membros dos Comitês fazem jus a uma remuneração fixa anual pelo cargo exercido, além de um valor pago
por reunião comparecida.
Benefícios diretos e indiretos.
Os membros dos Comitês não fazem jus a nenhuma espécie de benefício.
Remuneração Variável.
Os membros dos Comitês não fazem jus a nenhuma espécie de remuneração variável.
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CONSELHO FISCAL
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía conselho fiscal instalado.
ii.

em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada elemento na
remuneração total

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía Conselho Fiscal.
As tabelas abaixo apresentam a proporção de cada elemento na composição da remuneração total no exercício
social corrente e nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.
Exercício social corrente – Previsto em 31 de dezembro de 2020
Diretoria
Não
Estatutária
-

Conselho de
Administração

Conselho
Fiscal

Diretoria
Estatutária

Remuneração Fixa Mensal
Remuneração Variável
Benefícios

82,34%
17,66%
0,00%

-

55,77%
36,36%
0,00%

Cessação do Exercício do
Cargo

0,00%

-

2,62%

Remuneração Baseada em
Ações

0,00%

-

5,25%

TOTAL

100%

-

100%

Conselho de
Administração

Conselho
Fiscal

Diretoria
Estatutária

82,63%
17,37%
0,00%
0,00%

-

43,03%
25,91%
0,75%
13,7,%

Diretoria
Não
Estatutária
-

Remuneração Baseada em
Ações

0,00%

-

16,60%

-

TOTAL

100%

-

100%

Composição da Remuneração

Comitês
-

-

-

-

-

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019
Composição da Remuneração
Remuneração Fixa Mensal
Remuneração Variável
Benefícios
Cessação do Exercício do
Cargo

Comitês
-
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Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018
Conselho de
Administração

Conselho
Fiscal

Diretoria
Estatutária

Remuneração Fixa Mensal
Remuneração Variável
Benefícios

35,71%
8,50%
0,00%

-

46,65%
23,20%
0,28%

Diretoria
Não
Estatutária
-

Cessação do Exercício do
Cargo

0,00%

-

19,19%

-

-

Remuneração Baseada em
Ações

55,80%

-

10,69%

-

-

100%

-

100%

-

-

Composição da Remuneração

TOTAL

Comitês
-

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017
Composição da Remuneração
Remuneração Fixa Mensal
Remuneração Variável
Benefícios
Cessação
Cargo

do

Remuneração
Ações
TOTAL
iii.

Exercício

do

Baseada

em

Conselho
de
Administração

Conselho
Fiscal

Diretoria
Estatutária

Diretoria
Não
Estatutária
-

Comitês

58,64%
9,42%
0,00%

-

57,76%
10,75%
0,43%

-

0,00%

-

31,07%

-

-

31,94%

-

0,00%

-

-

100%

-

100%

-

-

metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração

A remuneração, fixa e variável, é recomendada, com base em pesquisas de mercado realizadas internamente
para verificar os valores médios adotados por companhias do setor de atuação, região e perfil determinados pela
administração como parâmetros, pelo Comitê de Governança ao Conselho de Administração que tem a
prerrogativa de aprovar ou determinar alterações.
A remuneração fixa é estabelecida com base no grau de responsabilidade do cargo ou função, nas experiências,
qualificações e responsabilidades individuais requeridas para o cargo ou função e nos valores médios adotados
por companhias que atuem no mesmo setor que a Companhia.
A remuneração variável, incluindo a remuneração baseada em ações, é definida em políticas específicas e
programas de incentivo com base em metas e nos resultados da Companhia e dos executivos.
iv.

razões que justificam a composição da remuneração

Os elementos da remuneração têm por objetivo atrair e manter executivos de qualidade para administrar o
crescimento e desenvolvimento da Companhia.
A remuneração fixa tem por objetivo reconhecer e refletir o valor do tempo e dedicação dos administradores da
Companhia, baseado em parâmetros de mercado, visando remunerar a contribuição individual para o
desempenho e o crescimento do nosso negócio.
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A remuneração variável tem por objetivo premiar o alcance e superação das metas pré-estabelecidas pela
Companhia, alinhada ao desempenho, e à estratégia de crescimento do nosso negócio em cada exercício social,
gerando incentivos e alinhando interesses com os interesses dos nossos acionistas, de modo a maximizar a
criação de valor ao nosso negócio, por meio de resultados consistentes, tanto de curto quanto de longo prazo.
v.

a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato

Atualmente, a Companhia possui um membro do Conselho de Administração que não é remunerado pelo
exercício do cargo de Conselheiro uma vez que é remunerado no exercício de cargo e atividades para uma das
investidas da Companhia.
c.
principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada
elemento da remuneração:
A remuneração fixa é estabelecida com base em parâmetros de mercado considerando os valores adotados por
companhias que atuem no mesmo segmento que a Companhia. A parcela variável da remuneração dos diretores
é determinada a partir do atingimento de indicadores financeiros da Companhia, tais como EBITDA
consolidado e fluxo de caixa operacional, e de metas e objetivos individuais.
Os objetivos corporativos anuais da Companhia que são levados em consideração para a remuneração variável
incluem itens associados a indicadores financeiros da Companhia, indicadores de área e indicadores
relacionados à projetos individuais.
d.

Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho:

A parcela variável da remuneração dos nossos administradores está vinculada ao desempenho individual e da
Companhia no período em questão. Os valores a serem pagos aos nossos executivos dependem da evolução da
Companhia e do alcance de metas corporativas e individuais dos nossos executivos.
e.

como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses de curto, médio e longo prazo
da Companhia:

No curto prazo, a política de remuneração variável alinha diretamente parcela considerável da remuneração dos
executivos com os resultados da Companhia, uma vez o pagamento da remuneração variável depende do alcance
de metas e/ou obtenção de desempenho individuais e corporativo pela Companhia. No médio e longo prazo, a
remuneração baseada em ações tem como finalidade alinhar os interesses dos executivos com os interesses
estratégicos de médio e longo prazo e com o plano de negócios da Companhia e dos acionistas.
f.
existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou
indiretos:
No exercício social de 2019, um membro do Conselho de Administração da Companhia recebeu o valor total
de R$212.613,00 da controlada 1100355 B. C. Ltd., a título de remuneração fixa e remuneração variável, em
razão do exercício do cargo ocupado no Conselho de Administração da Companhia. Adicionalmente, no
exercício social de 2019, um membro do Conselho de Administração da Companhia recebeu o valor total de
R$809.298,54 da controlada Minerales de Occidente S.A. de C.V., a título de remuneração fixa e remuneração
variável, em razão do exercício do cargo de gerente geral ocupado na Minerales de Occidente S.A. de C.V.
No exercício social de 2018, um membro do Conselho de Administração da Companhia recebeu o valor total
de R$205.524,00 da controlada 1100355 B. C. Ltd., a título de remuneração fixa e remuneração variável, em
razão do exercício do cargo ocupado no Conselho de Administração da Companhia.
No exercício social de 2017, um membro do Conselho de Administração da Companhia recebeu o valor total
de R$169.485,00 da controlada 1100355 B. C. Ltd., a título de remuneração fixa e remuneração variável, em
razão do exercício do cargo ocupado no Conselho de Administração da Companhia.
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No exercício social de 2019, membros da Diretoria receberam o valor total de R$8.857.471,49 das controladas
Aura Technical Services Inc., 1100355 B. C. Ltd. e Mineração Apoena S.A, a título de remuneração fixa e
remuneração variável (excluindo remuneração baseada em ações), em razão do exercício dos respectivos cargos
ocupados na Diretoria da Companhia.
No exercício social de 2018, membros da Diretoria receberam o valor total de R$8.442.299,84 das controladas
Aura Technical Services Inc., 1100355 B. C. Ltd. e Mineração Apoena S.A., a título de remuneração fixa e
remuneração variável (excluindo remuneração baseada em ações), em razão do exercício dos respectivos cargos
ocupados na Diretoria da Companhia.
No exercício social de 2017, membros da Diretoria receberam o valor total de R$5.435.063,09 das controladas
Aura Technical Services Inc., 1100355 B. C. Ltd. e Mineração Apoena S.A., a título de remuneração fixa e
remuneração variável (excluindo remuneração baseada em ações), em razão do exercício dos respectivos cargos
ocupados na Diretoria da Companhia.
Não houve remuneração baseada em ações de subsidiárias, controladas ou controladores para membros da
Diretoria e do Conselho de Administração da Companhia nos exercícios sociais de 2017, 2018 e 2019.

g.
existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento
societário, tal como a alienação do controle societário da Companhia:
Os membros do Conselho de Administração e os Diretores têm direito ao recebimento de uma indenização
equivalente a até 12 meses do salário mensal, a ser paga no prazo de seis meses, na hipótese de troca de controle
seguida de demissão. Como contrapartida ao pagamento, o respectivo administrador deve assinar e entregar
para a Companhia um termo de quitação geral.
h.
Práticas e procedimentos adotados pelo Conselho de Administração para definir a remuneração
individual do Conselho de Administração e da Diretoria, indicando
(i) órgãos e comitês da Companhia que participam do processo decisório, identificando de que forma
participam
A remuneração global dos membros do conselho de administração é recomendada pelo Comitê de Governança.
O Conselho de Administração aprova ou não a recomendação. O Comitê de Governança é o órgão responsável
pela fiscalização e verificação do cumprimento das metas estabelecidas para o pagamento da remuneração
variável.
(ii) critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, indicando se há utilização
de estudos para a verificação das práticas de mercado, e, em caso positivo, os critérios de comparação e
abrangência desses estudos
A remuneração individual é estabelecida com base no grau de responsabilidade do cargo ou função, nas
experiências, qualificações e responsabilidades individuais requeridas para o cargo ou função e nos valores
médios adotados por companhias que atuem no mesmo setor que a Companhia.
(iii) com que frequência e de que forma o Conselho de Administração avalia a adequação da política de
remuneração do emissor
O conselho, com a assessoria do Comitê de Governança revisa regularmente as práticas de remuneração da
Companhia para administrar a motivação e retenção contínuas e competitividade de mercado, bem como para
encorajar a tomada de decisão responsável e criteriosa, alinhada aos esforços, objetivos e prioridades da
Companhia.
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Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2020 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,69

5,25

0,00

10,94

Nº de membros remunerados

4,69

5,25

0,00

9,94

828.724,50

5.903.899,83

0,00

6.732.624,33

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

3.849.496,80

0,00

3.849.496,80

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

177.755,40

0,00

0,00

177.755,40

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

277.333,33

0,00

277.333,33

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

556.144,66

0,00

556.144,66

0,00

11.593.354,52

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Participação em reuniões

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°03/2019, o
número de membros foi apurado de
acordo com a média anual do
número de membros de cada órgão
apurado mensalmente, com duas
casas decimais.

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
03/2019, o número de membros
foi apurado de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

1.006.479,90

10.586.874,62

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

4,25

5,58

0,00

9,83

Nº de membros remunerados

3,25

5,58

0,00

8,83

533.601,86

4.570.403,67

0,00

5.104.005,53

Benefícios direto e indireto

0,00

80.164,25

0,00

80.164,25

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
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0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

2.751.841,63

0,00

2.751.841,63

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

112.174,65

0,00

0,00

112.174,65

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

1.455.061,94

0,00

1.455.061,94

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

1.762.977,96

0,00

1.762.977,96

0,00

11.266.225,97

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Participação em reuniões

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°03/2019, o
número de membros foi apurado de
acordo com a média anual do
número de membros de cada órgão
apurado mensalmente, com duas
casas decimais.

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
03/2019, o número de membros
foi apurado de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

645.776,51

10.620.449,45

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

4,67

5,00

0,00

9,67

Nº de membros remunerados

3,67

5,00

0,00

8,67

492.999,62

4.409.342,51

0,00

4.902.342,13

Benefícios direto e indireto

0,00

26.278,12

0,00

26.278,12

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

2.192.913,56

0,00

2.192.913,56

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

117.333,90

0,00

0,00

117.333,90

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Participação em reuniões
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Descrição de outras
remunerações variáveis

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

1.813.765,64

0,00

1.813.765,64

770.417,05

1.010.543,35

0,00

1.780.960,40

0,00

10.833.593,76

Baseada em ações (incluindo
opções)
Observação

Total da remuneração

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°03/2019, o
número de membros foi apurado de
acordo com a média anual do
número de membros de cada órgão
apurado mensalmente, com duas
casas decimais.

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
03/2019, o número de membros
foi apurado de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

1.380.750,57

9.452.843,19

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

4,42

0,00

9,42

Nº de membros remunerados

4,00

4,42

0,00

8,42

477.756,34

3.139.072,98

0,00

3.616.829,32

0,00

23.236,92

0,00

23.236,92

32.109,75

0,00

0,00

32.109,75

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

584.109,27

0,00

584.109,27

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

81.902,70

0,00

0,00

81.902,70

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

1.688.643,93

0,00

1.688.643,93

277.715,11

0,00

0,00

277.715,11

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto
Participações em comitês
Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Participação em reuniões

Descrição de outras
remunerações variáveis

Baseada em ações (incluindo
opções)
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Total da remuneração

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°03/2019, o
número de membros foi apurado de
acordo com a média anual do
número de membros de cada órgão
apurado mensalmente, com duas
casas decimais.
869.483,90

Versão : 8

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
03/2019, o número de membros
foi apurado de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.
5.435.063,09

0,00

6.304.546,99
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13.3 – Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía Conselho Fiscal e os membros do Conselho
de Administração não são elegíveis ao recebimento de remuneração variável.
Remuneração variável – Exercício Social Corrente – Previsto em 31.12.2020
Valores Anuais

Número total de
membros
Número de membros
remunerados

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

5,69

5,25

-

10,94

4,69

5,25

-

9,94

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.849.496,80

-

3.849.496,80

Bônus
Valor mínimo previsto no
plano de remuneração
Valor máximo previsto no
plano de remuneração
Valor previsto no plano de
remuneração – metas
atingidas

Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no
plano de remuneração
Valor máximo previsto no
plano de remuneração
Valor previsto no plano de
remuneração – metas
atingidas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Remuneração variável – Exercício Social encerrado em 31.12.2019
Valores Anuais

Número total de
membros
Número de membros
remunerados

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

4,25

5,58

-

9,83

3,25

5,58

-

8,83

Bônus
Valor mínimo previsto
no plano de
remuneração
Valor máximo previsto
no plano de
remuneração
Valor previsto no plano
de remuneração – metas
atingidas
Valor efetivamente
reconhecido

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.751.841,63

-

2.751.841,63

-

2.751.841,63

-

2.751.841,63

Participação nos resultados
Valor mínimo previsto
no plano de
remuneração
Valor máximo previsto
no plano de
remuneração
Valor previsto no plano
de remuneração – metas
atingidas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Remuneração variável – Exercício Social encerrado em 31.12.2018
Valores Anuais

Número total de
membros
Número de membros
remunerados

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

4,67

5,00

-

9,67

3,67

5,00

-

8,67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.192.913,56

-

2.192.913,56

-

2.192.913,56

-

2.192.913,56

Bônus
Valor mínimo previsto
no plano de
remuneração
Valor máximo previsto
no plano de
remuneração
Valor previsto no plano
de remuneração –
metas atingidas
Valor efetivamente
reconhecido

Participação nos resultados
Valor mínimo previsto
no plano de
remuneração
Valor máximo previsto
no plano de
remuneração
Valor previsto no plano
de remuneração –
metas atingidas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Remuneração variável – Exercício Social encerrado em 31.12.2017
Valores Anuais

Número total de
membros
Número de membros
remunerados

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

5,00

4,42

-

9,42

4,00

4,42

-

8,42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

584.109,27

-

584.109,27

-

584.109,27

-

584.109,27

Bônus
Valor mínimo previsto
no plano de remuneração
Valor máximo previsto
no plano de remuneração
Valor previsto no plano
de remuneração – metas
atingidas
Valor efetivamente
reconhecido

Participação nos resultados
Valor mínimo previsto
no plano de remuneração
Valor máximo previsto
no plano de remuneração
Valor previsto no plano
de remuneração – metas
atingidas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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13.4 – Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria estatutária
a.

Termos e condições gerais

A Companhia possui Planos de Remuneração Baseados em Ações nos modelos de Plano de Opções de Compra
de Ações e no modelo plano de pagamento diferido baseado em unidades de ações. Os Planos de Remuneração
Baseado em Ações são apresentados a seguir.
Plano 2017
Em 24 de abril de 2017, a Companhia adotou um Plano de Opções de Compra de Ações da Companhia (“Plano
2017”) possibilitando a outorga pela Companhia de opções de compra de ações por um valor fixo prédeterminado (não inferior (i) ao preço da cotação das ações da Companhia na Bolsa de Valores de Toronto na
data da outorga; ou (ii) ao Valor Justo de Mercado, para os beneficiários residentes nos Estados Unidos), aos
empregados, diretores não estatutários, conselheiros e colaboradores em geral da Companhia e das subsidiárias
da Companhia. O Plano 2017 foi aprovado pelos acionistas da Companhia em 26 de maio de 2017 e alterado
em 13 de junho de 2018.
Plano 2013
Em 22 de abril de 2010, a Companhia adotou um Plano de Opções de Compra de Ações da Companhia (“Plano
2013”) possibilitando a outorga pela Companhia de opções de compra de ações por um valor fixo prédeterminado não inferior à cotação média ponderada com base nos volumes de transações das ações da
Companhia na Bolsa de Valores de Toronto nos cinco dias que precedem a data da outorga aos empregados,
diretores, conselheiros e colaboradores em geral. O Plano 2013 foi aprovado pelos acionistas da Companhia em
27 de maio de 2010 e rerratificado em 10 de maio de 2013 pelos acionistas da Companhia. Este plano não está
mais vigente e, portanto, não permite novas outorgas.
Plano Rio Novo
Em 2 de março de 2018, a Companhia adquiriu a Rio Novo Gold, Inc. A partir desta aquisição, os acionistas da
Companhia aprovaram a incorporação do plano de opção de compra de ações da Rio Novo Gold, Inc. (“Plano
Novo Rio”), permitindo a outorga de opções de ações a todos empregados, diretores, conselheiros e
colaboradores em geral que foram transferidos da Rio Novo Gold, Inc. para a Companhia. Em 30 de junho de
2020, somente um empregado oriundo da Rio Novo Gold, Inc. estava com contrato ativo com a Companhia.
Não foram concedidas opções de ações a diretores e conselheiros. Este plano não está mais vigente e, portanto,
não permite novas outorgas.
Plano DSU
Em 22 de abril de 2010, a Companhia adotou um Plano de Deferred Share Unit (“Plano DSU” e em conjunto
com Plano 2013, Plano 2017 e Plano Rio Novo, "Planos de Remuneração Baseados em Ações"), no modelo
plano de pagamento diferido baseado em unidades de ações, possibilitando o pagamento de parte da
remuneração de membros do Conselho de Administração que não sejam diretores ou empregados da
Companhia, por crédito de uma unidade equivalente a um valor fixo pré-determinado não inferior ao valor justo
de mercado das ações da Companhia na Bolsa de Valores de Toronto. Em 25 de maio de 2015, os acionistas
aprovaram o pagamento de parte da remuneração para alguns membros do Conselho de Administração através
do Plano DSU para o exercício social de 2015. Em 30 de junho de 2020, estavam abertas 12.653 unidades do
Plano DSU. Todas as demais outorgas aprovadas em 2015 já foram resgatadas e não há outras outorgas através
do Plano DSU.
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b.

principais objetivos do plano

Os principais objetivos dos Planos de Remuneração Baseados em Ações consistem na retenção de seus
principais executivos e empregados-chave, com o propósito de mantê-los engajados e incentivados a integrar
seus objetivos com os anseios dos acionistas da Companhia.
c.

forma como o plano contribui para esses objetivos

Os Planos de Remuneração Baseados em Ações estimulam a evolução do desempenho operacional e financeiro
da Companhia ao permitir que executivos e empregados de alto nível adquiram ações da Companhia por um
preço fixo pré-determinado, incentivando sua integração com o plano estratégico da Companhia e os seus
acionistas.
d.

como o plano se insere na política de remuneração do emissor

Os Planos de Remuneração Baseados em Ações se inserem na prática de remuneração da Companhia ao focar
a remuneração dos administradores e outros colaboradores em componentes variáveis, atrelados diretamente ao
desempenho e resultado de médio e longo prazo da Companhia.
e.

como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e longo prazo

O desenho dos Planos de Remuneração Baseados em Ações considera o fator de desempenho anual do
respectivo beneficiário e da Companhia, na medida em que incorpora o fator de desempenho da Companhia
pela variação de suas ações ao longo do período de vigência dos planos e respectivas outorgas. Desta forma, os
Planos de Remuneração Baseado em Ações alinham os interesses dos respectivos beneficiários com os
interesses da Companhia e dos seus acionistas no médio e longo prazo.
f.

número máximo de ações abrangidas

Plano 2017
O Plano 2017 definiu que o número de ações a serem emitidas não poderá superar o montante de 8% do número
de ações emitidas, o que correspondia a aproximadamente 348.000 ações em 30 de junho de 2020. Na data deste
Formulário de Referência, tinham sido canceladas 1.800 ações e o total de ações outorgadas através do Plano
2017 era de 236.183, sendo 19.750 para conselheiros e 208.333 para diretores.
Plano 2013
O Plano 2013 definiu que o número de ações a serem emitidas não poderá superar o que for menor entre o
montante de 250.000 ações emitidas e 10% do número de ações emitidas, o que correspondia a
aproximadamente 435.000 ações em 30 de junho de 2020. Deste modo, o máximo de ações abrangidas através
do Plano 2013 era de 250.000. Na data deste Formulário de Referência, todas as opções do Plano 2013 tinham
sido expiradas, exercidas ou canceladas.
Plano Rio Novo
O Plano Rio Novo definiu que o número de ações a serem emitidas não poderá superar o montante de 10% do
número de ações emitidas, o que correspondia a aproximadamente 435.000 ações em 30 de junho de 2020. Na
data deste Formulário de Referência, o total de ações outorgadas pelo Plano Rio Novo era de 10.070, nenhuma
para conselheiros.
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Plano DSU
Não se aplica por ser um plano em que não há entrega efetiva de ações.
g.

número máximo de opções a serem outorgadas

Plano 2017
O Plano 2017 definiu que o número de opções a serem outorgadas não poderá superar o montante de 8% do
número de ações emitidas, o que correspondia a aproximadamente 348.000 ações em 30 de junho de 2020.
Plano 2013
O Plano 2013 definiu que o número de opções a serem outorgadas não poderá superar o que for menor entre o
montante de 250.000 ações emitidas e 10% do número de ações emitidas, o que correspondia a
aproximadamente 435.000 ações em 30 de junho de 2020. Deste modo, o máximo de ações abrangidas através
do Plano 2013 era de 250.000.
Plano Rio Novo
O Plano Rio Novo definiu que o número de opções a serem outorgadas não poderá superar o montante de 10%
do número de ações emitidas, o que correspondia a aproximadamente 435.000 ações em 30 de junho de 2020.
Plano DSU
Não se aplica por ser um plano em que não há entrega efetiva de ações.
h.

condições de aquisição de ações

Plano 2017
Para o exercício da opção por parte do beneficiário, após os prazos de carência definidos pelo Conselho de
Administração, observado o período máximo previsto no plano, o beneficiário precisa ser empregado ou
colaborador da Companhia no momento do exercício e deverá pagar o preço do exercício definido pelo
Conselho de Administração, a menos que o exercício da opção seja um exercício sem pagamento, conforme
previsto no Plano 2017 e definido na alínea (k) desta Seção.
Plano 2013
Para o exercício da opção por parte do beneficiário, após os prazos de carência definidos pelo Conselho de
Administração, observado o período máximo previsto no plano, o beneficiário precisa ser empregado ou
colaborador da Companhia no momento do exercício e deverá pagar o preço do exercício definido pelo
Conselho de Administração.
Plano Rio Novo
Para o exercício da opção por parte do beneficiário, após os prazos de carência definidos pelo Conselho de
Administração, o beneficiário precisa ser empregado ou colaborador da Companhia no momento do exercício
e deverá pagar o preço do exercício definido pelo Conselho de Administração, a menos que o exercício da opção
seja um exercício sem pagamento, conforme previsto no Plano Rio Novo.
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Plano DSU
São elegíveis os membros do Conselho de Administração que não sejam diretores ou empregados da
Companhia, estando suspensa a participação ao plano nos períodos que desempenhar cargos de diretoria ou que
tiverem contratos de trabalho ativos. Para o exercício da opção por parte do beneficiário, após os prazos de
carência definidos pelo Conselho de Administração, observado o período máximo previsto no plano, o
beneficiário precisa ser empregado ou colaborador da Companhia no momento do exercício e deverá pagar o
preço do exercício definido pelo Conselho de Administração.
i.

critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício

Plano 2017
O preço de exercício é estabelecido pelo Conselho de Administração da Companhia, considerando o preço de
cotação das ações da Companhia na Bolsa de Valores de Toronto e o Valor de Mercado Justo de uma Opção,
para os residentes nos Estados Unidos.
Plano 2013
O preço de exercício é estabelecido pelo Conselho de Administração da Companhia na data da outorga e não
poderá ser inferior à cotação média ponderada com base nos volumes de transações das ações da Companhia na
Bolsa de Valores de Toronto nos cinco dias que precedem a data da outorga.
Plano Rio Novo
O preço de exercício é estabelecido pelo Conselho de Administração da Companhia na data da outorga e não
poderá ser inferior ao preço de fechamento das ações da Companhia na Bolsa de Valores de Toronto no dia
imediatamente anterior à data de outorga.
Plano DSU
Não existe preço de exercício, uma vez que o plano não é baseado em opções, mas no valor das ações. Contudo,
o preço da unidade é estabelecido pelo Conselho de Administração da Companhia e equivale a um valor fixo
pré-determinado não inferior ao valor justo de mercado das ações da Companhia na Bolsa de Valores de
Toronto.
j.

critérios para fixação do prazo de exercício

Plano 2017
O prazo para exercício das opções varia de acordo com o beneficiário, os objetivos estratégicos da Companhia
e a data da outorga das opções. Em nenhum caso o prazo de exercício supera o prazo máximo de 8 (anos) para
o exercício, conforme previsto no Plano 2017.
Plano 2013
O prazo para exercício das opções é definido pelo Conselho de Administração e varia de acordo com o
beneficiário, os objetivos estratégicos da Companhia e a data da outorga das opções. Em nenhum caso o prazo
de exercício supera o prazo máximo de 10 (anos) para o exercício, conforme previsto no Plano 2013.
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Plano Rio Novo
O prazo para exercício das opções foi definido pelo Conselho de Administração e varia de acordo com o
beneficiário, os objetivos estratégicos da Companhia e a data da outorga das opções.
Plano DSU
O prazo para exercício é definido pelo Conselho de Administração e varia de acordo com o beneficiário, os
objetivos estratégicos da Companhia e a data da outorga das opções. Na outorga aprovada em 2015, os prazos
de exercício foram estabelecidos para (i) 25 de junho de 2025, com relação a 4.439 unidades; e (ii) 11 de abril
de 2026, com relação a 8.214 unidades.
k.

forma de liquidação

Plano 2017
O pagamento do preço de exercício de uma opção por um Beneficiário poderá ser feito por meio de dinheiro,
cheque, letra de câmbio ou através do Exercício Sem Pagamento ("Cashless Exercise"), pelo qual o número de
ações emitidas com o exercício da opção será determinado pela seguinte fórmula:

"x" corresponde ao o número total de ações a serem emitidas em razão do exercício;
"a" corresponde o número de ações objeto das opções sujeitas ao Exercício sem Pagamento, conforme
estabelecido nos contratos de outorga e/ou no Plano;
"b" corresponde ao valor justo de mercado das ações na data do Exercício sem Pagamento; e
"c" corresponde ao preço de exercício das Opções sujeitos ao Exercício sem Pagamento.
Plano 2013
O pagamento do preço de exercício de uma opção por um Beneficiário era feito por qualquer meio de pagamento
disponível. Não há a possibilidade de Exercício Sem Pagamento ("Cashless Exercise").
Plano Rio Novo
O pagamento do preço de exercício de uma opção por um Beneficiário era feito por meio de dinheiro ou cheque
ou através do Exercício Sem Pagamento ("Cashless Exercise"), pelo qual o número de ações emitidas com o
exercício da opção será determinado pela seguinte fórmula:

"x" corresponde ao o número total de ações a serem emitidas em razão do exercício;
"a" corresponde o número de ações objeto das opções sujeitas ao Exercício sem Pagamento, conforme
estabelecido nos contratos de outorga e/ou no Plano;
"b" corresponde ao preço de mercado das ações na data do Exercício sem Pagamento; e
"c" corresponde ao preço de exercício das Opções sujeitas ao Exercício sem Pagamento.
Plano DSU
A liquidação do Plano DSU consistente na conversão das ações virtuais em pagamento após o prazo de carência
se dá através de apuração do valor justo de mercado das ações da Companhia na Bolsa de Valores de Toronto.
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l.

restrições à transferência das ações

Observadas as normas aplicáveis à negociação de valores mobiliários, após o exercício das opções não há
qualquer restrição à transferência de ações (lock-up).
m.
plano

critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção do

Plano 2017
O conselho de administração pode alterar, suspender ou encerrar o Plano 2017, ou qualquer parte dele a qualquer
momento, sujeito à aprovação de acionistas. No entanto, exceto se disposto em contrário no Plano da Opções,
a menos que seja obtido o consentimento dos beneficiários afetados, nenhuma alteração, suspensão ou
encerramento do Plano poderá prejudicar substancialmente quaisquer direitos relacionados às opções
outorgadas antes da respectiva alteração, suspensão ou rescisão.
Plano 2013
Não aplicável tendo em vista que todas as opções do Plano 2013 foram exercidas ou expiraram até 31 de
dezembro de 2019.
Plano Rio Novo
Independente de prévia autorização dos acionistas, o conselho de administração pode alterar, suspender ou
encerrar o Plano Rio Novo. Contudo, qualquer alteração que na concessão de poderes adicionais ao Conselho
de Administração na administração do Plano Rio Novo e/ou que implique no aumento do capital autorizado,
extensão do prazo da opção ou redução do preço de exercício deverá ser submetida à aprovação dos acionistas.
Plano DSU
Independente de prévia autorização dos acionistas, o conselho de administração, amparado pela avaliação do
Comitê de Governança da Companhia, pode alterar, suspender ou encerrar o Plano DSU.
n.
efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos no plano de
remuneração baseado em ações
Plano 2017
Se um Beneficiário deixar de estar empregado ou ocupar cargo na Companhia ou em uma das subsidiárias da
Companhia por motivo de:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Pedido de demissão ou renúncia: todas as opções, exercíveis e não exercíveis, serão imediatamente
canceladas na data do pedido de demissão ou renúncia;
Morte ou invalidez permanente: as opções exercíveis serão canceladas na data de vencimento da
respectiva opção ou em 90 dias da data do falecimento ou do reconhecimento da invalidez
permanente, o que ocorrer antes;
Rescisão do contrato pela Companhia ou destituição: as opções já exercíveis serão canceladas em
na data de vencimento da respectiva opção ou em 90 dias da data da rescisão do contrato, o que
ocorrer antes; ou
Rescisão por justa causa: todas as opções, exercíveis e não exercíveis, serão imediatamente
canceladas na data da rescisão.
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Sujeito a certas limitações previstas no Plano 2017, o Conselho de Administração poderá, a seu exclusivo
critério, aditar o Plano 2017 e as opções outorgadas no âmbito de referido plano, para alterar os termos e
condições do Plano 2017 e de referidas opções.
O conselho de administração aprovou aditamentos a certos contratos de opção de compra de ações para
determinados executivos, de forma que:
(i)

(ii)

no caso de término da relação do respectivo beneficiário com a Companhia por qualquer motivo
que não morte ou invalidez permanente ou justa causa, as opções detidas pelo respectivo
beneficiário serão: (i) imediatamente vestidas na proporção do tempo que o beneficiário
permaneceu vinculado à Companhia, entre a data da outorga e a data de término da relação; e
(ii) serão canceladas no que ocorrer antes entre a data de vencimento da opção ou o segundo
aniversário do término da relação; e
no caso de morte ou invalidez permanente: as opções exercíveis serão canceladas na data de
vencimento da respectiva opção ou no segundo aniversário da data do falecimento ou do
reconhecimento da invalidez permanente, o que ocorrer antes. As opções não exercíveis se tornam
imediatamente exercíveis em quantidade proporcional ao período em que o beneficiário foi
empregado ou ocupou cargo na Companhia após a outorga de opções;

Plano 2013
Não aplicável tendo em vista que todas as opções do Plano 2013 foram exercidas ou expiraram até 31 de
dezembro de 2019. Contudo, se um Beneficiário deixasse de estar empregado ou ocupar cargo na Companhia
ou em uma das subsidiárias da Companhia por motivo de:
(i)
(ii)
(iii)

Morte ou invalidez permanente: as opções poderão ser exercidas pelos herdeiros do beneficiário
pelo período de 365 dias, contados da data do falecimento do beneficiário ou até a data do
vencimento da respectiva opção, o que ocorrer antes;
Rescisão por justa causa: todas as opções, exercíveis e não exercíveis, serão canceladas na data da
rescisão; ou
Rescisão por qualquer motivo que não seja por morte ou por justa causa: as opções já exercíveis
serão canceladas em na data de vencimento da respectiva opção ou em 90 dias da data da rescisão
do contrato, o que ocorrer antes.

Plano Rio Novo
Se um Beneficiário deixar de estar empregado ou ocupar cargo na Companhia ou em uma das subsidiárias da
Companhia por motivo de
(i)
(ii)
(iii)

Morte ou invalidez permanente: as opções poderão ser exercidas pelos herdeiros do beneficiário
pelo período de 1 ano, contados da data do falecimento do beneficiário ou até a data do vencimento
da respectiva opção, o que ocorrer antes;
Rescisão por qualquer motivo que não seja por morte ou por justa causa: as opções já exercíveis
serão canceladas em na data de vencimento da respectiva opção ou em 3 meses da data da rescisão
do contrato, o que ocorrer antes; ou
Rescisão por justa causa: todas as opções, exercíveis e não exercíveis, serão imediatamente
canceladas na data da rescisão.

Em situações específicas, o Conselho de Administração poderá, a seu exclusivo critério, estabelecer efeitos de
saída diferenciados para as hipóteses "i" e "ii" acima.
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Plano DSU
Se um Beneficiário deixar de estar empregado ou ocupar cargo na Companhia ou em uma das subsidiárias da
Companhia por motivo de:
(i)
(ii)
(iii)

Morte: todas as unidades creditadas em ações virtuais serão pagas aos herdeiros do beneficiário
até o dia 31 de dezembro do exercício social à morte do Beneficiário;
Rescisão por renúncia voluntária: todas as unidades creditadas em ações virtuais serão pagas até
o dia 31 de dezembro do exercício social posterior à rescisão; e
Destituição do cargo ou término do mandato: todas as unidades creditadas em ações virtuais serão
pagas até o dia 31 de dezembro do exercício social posterior à data de destituição ou término do
mandato.
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13.5 – Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária
Na data deste Formulário de Referência, nenhum dos beneficiários do Plano DSU e do Plano Rio Novo era
membro do Conselho de Administração ou da Diretoria.
Exercício social corrente – Previsto em 31 de dezembro de 2020
Plano 2017
Remuneração baseada em ações - Exercício Social Corrente – Previsto em 31/12/2020
Plano 2017
Conselho de
Diretoria Estatutária
Administração
N° total de membros
5,69
5,25
N° de membros remunerados
1,00
5,00
Preço médio ponderado de exercício:
a. Das opções em aberto no início do
R$65,02
R$75,27
exercício social
b. Das opções perdidas durante o
exercício social
c. Das opções exercidas durante o
exercício social
d. Das opções expiradas durante o
exercício social
Diluição potencial no caso do exercício de
0,45%
4,54%
todas as opções outorgadas
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Outorga reconhecida - Exercício Social Corrente – Previsto em 31/12/2020
Plano 2017
Conselho de
Diretoria Estatutária (1)
Administração
N° total de membros
5,69
5,25
N° de membros remunerados
1,00
5,00
Outorga de opções de compras de ações:
1ª Outorga - 26/10/2018
Data de outorga

1ª Outorga - 19.750
Quantidade de opções outorgadas

1ª Outorga - 26/10/2018
Prazo para que as opções se tornem
exercíveis
1ª Outorga - 26/10/2021
Prazo máximo para exercício das
opções
Prazo de restrição à transferência das

N/A

1ª Outorga - 13/06/2018
2ª Outorga - 13/06/2018
3ª Outorga – 05/04/2019
4ª Outorga – 02/10/2019
5ª Outorga - 02/10/2019
6ª Outorga - 10/05/2018
1ª Outorga – 86.745
2ª Outorga – 43.373
3ª Outorga – 5.000
4ª Outorga – 16.600
5ª Outorga – 43.372
6ª Outorga – 2.400
1ª Outorga a 6ª Outorga 33% - 13/12/2020
1ª Outorga a 6ª Outorga 33% - 13/12/2021
1ª Outorga a 6ª Outorga 33% - 13/12/2022
1ª Outorga - 06/12/2026
2ª Outorga - 06/12/2026
3ª Outorga - 06/12/2026
4ª Outorga - 02/10/2027
5ª Outorga - 02/10/2027
6ª Outorga - 06/10/2026
N/A

ações
1ª Outorga – R$65,02
Valor justo das opções na data de cada
outorga

1ª Outorga - R$75,27
2ª Outorga - R$75,27
3ª Outorga - R$75,27
4ª Outorga - R$75,27
5ª Outorga - R$75,27
6ª Outorga - R$75,27

(1) O beneficiário da 5ª Outorga tornou-se membro da Diretoria no exercício social de 2020. Deste modo, não foram incluídas informações
da 5ª Outorga nas informações sobre o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, abaixo.

Plano 2013
Não aplicável.
Plano Rio Novo
Não aplicável.
Plano DSU
Não aplicável.
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Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019
Plano 2013
Remuneração baseada em ações - Exercício social encerrado em 31/12/2019
Plano 2013
Conselho de Administração
Diretoria Estatutária
N° total de membros
4,25
5,58
N° de membros remunerados
1,00
3,00
Preço médio ponderado de exercício:
a. Das opções em aberto no início do
R$30,28
R$31,44
exercício social
b. Das opções perdidas durante o
R$26,60
exercício social
c. Das opções exercidas durante o
R$31,03
R$33,17
exercício social
d. Das opções expiradas durante o
R$37,24
R$29,87
exercício social
Todas as opções remanescentes
Todas as opções
do Plano 2013 foram exercidas, remanescentes do Plano
expiraram ou foram perdidas
2013 foram exercidas,
Diluição potencial no caso do exercício de
entre o início e o final do
expiraram ou foram
todas as opções outorgadas
exercício social encerrado até
perdidas entre o início e o
31 de dezembro de 2019.
final do exercício social
encerrado até 31 de
dezembro de 2019.
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Outorga reconhecida - Exercício social encerrado em 31/12/2019
Plano 2013
Conselho de
Diretoria Estatutária
Administração
N° total de membros
4,25
5,58
N° de membros remunerados
1,00
3,00
Outorga de opções de compras de ações:

Data de outorga

Quantidade de opções outorgadas

Prazo para que as opções se tornem
exercíveis

Prazo máximo para exercício das
opções
Prazo de restrição à transferência das

1ª Outorga - 22/01/2014
2ª Outorga - 01/01/2015
3ª Outorga – 02/05/2016
1ª Outorga - 2.000
2ª Outorga – 2.250
3ª Outorga – 4.000
1ª Outorga - 22/01/2014
2ª Outorga - 01/01/2015
3ª Outorga – 02/05/2016
1ª Outorga - 22/01/2019
2ª Outorga – 01/01/2020
3ª Outorga – 05/02/2026
Não aplicável

1ª Outorga – 22/01/2014
2ª Outorga – 20/05/2014
3ª Outorga – 01/01/2015
4ª Outorga – 01/06/2015
5ª Outorga – 02/05/2016
1ª Outorga – 1.700
2ª Outorga – 1.000
3ª Outorga – 3.900
4ª Outorga – 4.000
5ª Outorga – 3.900
1ª Outorga – 22/01/2014
2ª Outorga – 20/05/2014
3ª Outorga – 01/01/2015
4ª Outorga – 01/06/2015
5ª Outorga – 02/05/2016
1ª Outorga – 22/01/2019
2ª Outorga – 20/05/2019
3ª Outorga – 01/01/2020
4ª Outorga – 01/06/2020
5ª Outorga – 02/05/2021
Não aplicável

ações
Valor justo das opções na data de cada
outorga

1ª Outorga - R$37,24
2ª Outorga – R$31,03
3ª Outorga – R$26,38

1ª Outorga – R$37,24
2ª Outorga – R$46,55
3ª Outorga – R$31,03
4ª Outorga – R$31,03
5ª Outorga – R$26,38

Plano 2017
Remuneração baseada em ações - Exercício social encerrado em 31/12/2019
Plano 2017
Conselho de
Diretoria Estatutária
Administração
N° total de membros
4,25
5,58
N° de membros remunerados
1,00
5,58
Preço médio ponderado de exercício:
a. Das opções em aberto no início do
R$63,00
R$72,93
exercício social
b. Das opções perdidas durante o
R$72,93
exercício social
c. Das opções exercidas durante o
exercício social
d. Das opções expiradas durante o
exercício social
Diluição potencial no caso do exercício de
0,45%
4,54%
todas as opções outorgadas
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Outorga reconhecida - Exercício social encerrado em 31/12/2019
Plano 2017
Conselho de
Diretoria Estatutária
Administração
N° total de membros
4,25
5,58
N° de membros remunerados
1,00
5,00
Outorga de opções de compras de ações:
1ª Outorga - 26/10/2018
Data de outorga
1ª Outorga - 19.750
Quantidade de opções outorgadas
1ª Outorga - 26/10/2018
Prazo para que as opções se tornem
exercíveis
1ª Outorga - 26/10/2021
Prazo máximo para exercício das
opções
Prazo de restrição à transferência das

Não aplicável

1ª Outorga - 13/06/2018
2ª Outorga - 13/06/2018
3ª Outorga – 05/04/2019
4ª Outorga – 02/10/2019
1ª Outorga - 86.745
2ª Outorga - 43.373
3ª Outorga - 5.000
4ª Outorga - 16.600
1ª Outorga a 4ª Outorga - 33%
- 13/12/2020
1ª Outorga a 4ª Outorga - 33%
- 13/12/2021
1ª Outorga a 4ª Outorga - 33%
- 13/12/2022
1ª Outorga - 06/12/2026
2ª Outorga - 06/12/2026
3ª Outorga - 06/12/2026
4ª Outorga - 02/10/2027
Não aplicável

ações
1ª Outorga – R$63,00
Valor justo das opções na data de cada
outorga

1ª Outorga - R$72,93
2ª Outorga - R$72,93
3ª Outorga - R$72,93
4ª Outorga - R$72,93

Plano Rio Novo
Não aplicável. Não houve outorga relacionadas ao Plano Rio Novo no exercício social de 2019.
Plano DSU
Não aplicável. Não houve outorga relacionadas ao Plano DSU no exercício social de 2019.
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Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018
Plano 2013
Remuneração baseada em ações - Exercício social encerrado em 31/12/2018
Plano 2013
Conselho de
Diretoria Estatutária
Administração
N° total de membros
4,67
5,00
N° de membros remunerados
1,00
2,00
Preço médio ponderado de exercício:
a. Das opções em aberto no início do
R$38,93
R$50,02
exercício social
b. Das opções perdidas durante o
exercício social
c. Das opções exercidas durante o
exercício social
d. Das opções expiradas durante o
R$85,21
R$85,21
exercício social
Diluição potencial no caso do exercício de
0,20%
0,35%
todas as opções outorgadas
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Outorga reconhecida - Exercício social encerrado em 31/12/2018
Plano 2013
Conselho de
Diretoria Estatutária
Administração
N° total de membros
4,67
5,00
N° de membros remunerados
1,00
2,00
Outorga de opções de compras de ações:

Data de outorga

Quantidade de opções outorgadas

Prazo para que as opções se tornem
exercíveis
Prazo máximo para exercício das
opções
Prazo de restrição à transferência das

1ª Outorga - 02/01/2013
2ª Outorga – 22/01/2014
3ª Outorga – 01/01/2015
4ª Outorga – 02/05/2016
1ª Outorga – 2.000
2ª Outorga – 2.000
3ª Outorga – 2.250
4ª Outorga – 4.000
1ª Outorga - 02/01/2018
2ª Outorga – 22/01/2019
3ª Outorga – 01/01/2020
4ª Outorga – 05/02/2021
-

1ª Outorga – 02/01/2013
2ª Outorga – 22/01/2014
3ª Outorga – 20/05/2014
4ª Outorga – 01/01/2015
5ª Outorga – 01/06/2015
6ª Outorga – 02/05/2016
1ª Outorga – 8.700
2ª Outorga – 1.700
3ª Outorga – 1.000
4ª Outorga – 3.900
5ª Outorga – 4.000
6ª Outorga – 3.900
1ª Outorga – 02/01/2018
2ª Outorga – 22/01/2019
3ª Outorga – 20/05/2019
4ª Outorga – 01/01/2020
5ª Outorga – 01/06/2020
6ª Outorga – 02/05/2021
-

ações
Valor justo das opções na data de cada
outorga

1ª Outorga - R$85,21
2ª Outorga - R$34,08
3ª Outorga - R$28,40
4ª Outorga - R$24,14

1ª Outorga – R$85,21
2ª Outorga – R$34,08
3ª Outorga – R$42,60
4ª Outorga – R$28,40
5ª Outorga – R$28,40
6ª Outorga – R$24,14
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Plano 2017
Remuneração baseada em ações - Exercício social encerrado em 31/12/2018
Plano 2017
Conselho de
Diretoria Estatutária
Administração
N° total de membros
4,67
5,00
N° de membros remunerados
1,00
4,00
Preço médio ponderado de exercício:
a. Das opções em aberto no início do
R$57,66
R$66,75
exercício social
b. Das opções perdidas durante o
exercício social
c. Das opções exercidas durante o
exercício social
d. Das opções expiradas durante o
exercício social
Diluição potencial no caso do exercício de
0,48%
3,40%
todas as opções outorgadas
Outorga reconhecida - Exercício social encerrado em 31/12/2018
Plano 2017
Conselho de
Diretoria Estatutária
Administração
N° total de membros
4,67
5,00
N° de membros remunerados
1,00
4,00
Outorga de opções de compras de ações:
1ª Outorga - 26/10/2018
Data de outorga
1ª Outorga - 19.750
Quantidade de opções outorgadas
1ª Outorga - 26/10/2018
Prazo para que as opções se tornem
exercíveis
1ª Outorga - 26/10/2021
Prazo máximo para exercício das
opções
Prazo de restrição à transferência das
ações
Valor justo das opções na data de cada
outorga

1ª Outorga - 13/06/2018
2ª Outorga - 13/06/2018
3ª Outorga – 13/06/2018
4ª Outorga – 13/06/2018
1ª Outorga - 86.745
2ª Outorga - 43.373
3ª Outorga - 6.506
4ª Outorga - 4.337
1ª Outorga a 4ª Outorga 33% - 13/12/2020
1ª Outorga a 4ª Outorga 33% - 13/12/2021
1ª Outorga a 4ª Outorga 33% - 13/12/2022
1ª Outorga - 06/12/2026
2ª Outorga - 06/12/2026
3ª Outorga - 06/12/2026
4ª Outorga - 06/12/2026

N/A
1ª Outorga – R$57,66

1ª Outorga a 4ª Outorga R$66,75
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Plano Rio Novo
Não aplicável. Não houve outorga relacionadas ao Plano Rio Novo no exercício social de 2018.
Plano DSU
Não aplicável. Não houve outorga relacionadas ao Plano DSU no exercício social de 2018.
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017
Plano 2013
Remuneração baseada em ações Exercício social encerrado em 31/12/2017
Plano 2013
Conselho de
Diretoria Estatutária
Administração
N° total de membros
5,00
4,42
N° de membros remunerados
2,00
3,00
Preço médio ponderado de exercício:
a. Das opções em aberto no início do
R$67,39
R$63,77
exercício social
b. Das opções perdidas durante o
R$36,14
exercício social
c. Das opções exercidas durante o
exercício social
d. Das opções expiradas durante o
R$387,61
R$224.66
exercício social
Diluição potencial no caso do exercício de
0,31%
0,69%
todas as opções outorgadas
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Outorga reconhecida - Exercício social encerrado em 31/12/2017
Plano 2013
Conselho de Administração
Diretoria Estatutária
N° total de membros
5,00
4,42
N° de membros remunerados
2,00
3,00
Outorga de opções de compras de ações:

Data de outorga

Quantidade de opções outorgadas

Prazo para que as opções se tornem
exercíveis

Prazo máximo para exercício das opções

Prazo de restrição à transferência
das ações
Valor justo das opções na data de cada
outorga

1ª Outorga – 02/01/2013
2ª Outorga – 22/01/2014
3ª Outorga – 01/01/2015
4ª Outorga – 02/05/2016
1ª Outorga – 2.000
2ª Outorga – 2.000
3ª Outorga – 2.250
4ª Outorga – 4.000
1ª Outorga – 02/01/2018
2ª Outorga – 22/01/2019
3ª Outorga – 01/01/2020
4ª Outorga – 05/02/2021
N/A
1ª Outorga – R$79,10
2ª Outorga – R$31,64
3ª Outorga – R$26,36
4ª Outorga – R$22,41

1ª Outorga – 02/01/2013
2ª Outorga – 22/01/2014
3ª Outorga – 20/05/2014
4ª Outorga – 01/01/2015
5ª Outorga – 01/06/2015
6ª Outorga – 02/05/2016
1ª Outorga – 8.700
2ª Outorga – 1.700
3ª Outorga – 1.000
4ª Outorga – 3.900
5ª Outorga – 4.000
6ª Outorga – 3.900
1ª Outorga – 02/01/2018
2ª Outorga – 22/01/2019
3ª Outorga – 20/05/2019
4ª Outorga – 01/01/2020
5ª Outorga – 01/06/2020
6ª Outorga – 02/05/2021
N/A
1ª Outorga – R$79,10
2ª Outorga – R$31,64
3ª Outorga – R$39,55
4ª Outorga – R$26,37
5ª Outorga – R$26,37
6ª Outorga – R$22,41

Plano 2017
Não aplicável. Não houve outorga relacionadas ao Plano 2017 no exercício social de 2017.
Plano Rio Novo
Não aplicável. Não houve outorga relacionadas ao Plano Rio Novo no exercício social de 2017.
Plano DSU
Não aplicável. Não houve outorga relacionadas ao Plano DSU no exercício social de 2017.
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13.6 – Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e pela diretoria
estatutária
Com relação ao Plano 2013, não há mais opções em aberto, uma vez que em 1º de janeiro de 2020 todas as
opções em aberto foram expiradas. Com relação ao Plano Rio Novo e ao Plano DSU não há mais opções em
aberto detidas pelo Conselho de Administração e pela Diretoria da Companhia.
Opções em aberto - Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2019
Plano 2017
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Número de membros

4,25

5,58

Número de membros remunerados

1,00

5,58

-

154.118

Data em que se tornarão exercíveis

-

13/12/2020
13/12/2021
13/12/2022
02/10/2021
02/10/2022
02/10/2023

Prazo máximo para exercício das opções

-

12/06/2026
05/10/2026
02/10/2027

Prazo de restrição à transferência das ações

-

Não aplicável.

Preço médio ponderado de exercício

-

R$72,93

Valor justo das opções no último dia do
exercício social

-

R$7.055.378,37

19.750

-

Data em que se tornaram exercíveis

26/10/2018

-

Prazo máximo para exercício das opções

26/10/2026

-

Não aplicável.

-

R$63,00

-

Valor justo das opções no último dia do
exercício social

R$821.311,45

-

Valor justo do total das opções no último dia
do exercício

R$821.311,45

R$7.055.378,37

Opções ainda não exercíveis
Quantidade

Opções exercíveis
Quantidade

Prazo de restrição à transferência das ações
Preço médio ponderado de exercício
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13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues

13.7 – Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do conselho de
administração e da diretoria estatutária
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017, nenhum dos beneficiários das opções
havia exercido as opções outorgadas pela Companhia.
Plano 2013
Opções exercidas - Exercício Social encerrado em 31/12/2019
Conselho de
Administração
Nº total de membros
4,25
Nº de membros remunerados
1,00
Opções exercidas
Número de ações
2.045
Preço médio ponderado de exercício
R$31,03
Diferença entre o valor de exercício e o valor das
R$29,02
ações relativas às opções exercidas
Ações entregues
Número de ações
2.045
Preço médio ponderado de aquisição
Diferença entre o valor de exercício e o valor de
mercado das ações adquiridas
Opções exercidas
Número de ações
Preço médio ponderado de exercício
Diferença entre o valor de exercício e o valor das
ações relativas às opções exercidas
Ações entregues
Número de ações
Preço médio ponderado de aquisição
Diferença entre o valor de exercício e o valor de
mercado das ações adquiridas
Opções exercidas
Número de ações
Preço médio ponderado de exercício
Diferença entre o valor de exercício e o valor das
ações relativas às opções exercidas
Ações entregues
Número de ações
Preço médio ponderado de aquisição
Diferença entre o valor de exercício e o valor de
mercado das ações adquiridas
Opções exercidas
Número de ações
Preço médio ponderado de exercício
Diferença entre o valor de exercício e o valor das
ações relativas às opções exercidas
Ações entregues
Número de ações
Preço médio ponderado de aquisição
Diferença entre o valor de exercício e o valor de
mercado das ações adquiridas
(1)

Diretoria
Estatutária(¹)
5,58
5,58
3.781
R$38,79
R$21,26
3.781
4.900
R$23,27
R$35,69
4.900
2.000
R$26,38
R$33,67
275
R$31,03
R$29,02
-

As informações dos membros da Diretoria estão individualizadas pelas opções exercidas por cada um dos membros remunerados.
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13.8 - Precificação Das Ações/opções

13.8 – Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a 13.7 - Método
de precificação do valor das ações e das opções
a.

modelo de precificação

O Plano 2013 e o Plano 2017 adotam o modelo Black-Scholes-Merton seguindo os padrões do IFRS 2, onde o
valor justo médio ponderado das opções concedidas é determinado com base no modelo de avaliação BlackScholes, utilizando como premissas: (a) preço médio ponderado da ação, (b) preço de exercício, (c) volatilidade
esperada, (d) rendimento esperado de dividendos, (e) vida útil esperada da opção e (f) taxa livre de risco.
Nesse sentido, a opção pode ser exercida apenas no vencimento, não há dividendos pagos durante a vida útil da
opção, a previsibilidade de mercados é eficiente, não há custos de transação na aquisição da opção, a taxa livre
de risco e a volatilidade do subjacente são conhecidas e constantes e os retornos são condizentes àqueles
normalmente distribuídos.
A volatilidade esperada é o desvio padrão do preço das ações diárias nos últimos três anos. O rendimento
esperado de dividendos é baseado na política de dividendos da Companhia, que historicamente é zero. A taxa
livre de risco é determinada pela Companhia com base em taxas de juros de títulos públicos pelo qual o preço
de exercício é determinado.
Com relação ao Plano Rio Novo e ao Plano SDU, não houve outorgas nos exercícios sociais de 2017, 2018 e
2019 e no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020.
b.

dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio ponderado das
ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção, dividendos esperados e a
taxa de juros livre de risco

Plano 2017

Preço Médio Ponderado
Preço de Exercício
Volatividade Esperada
Prazo de Vida da Opção
Dividendos Esperados
Taxa de Juros Livre de Risco

2019
R$63,00
19.750 – R$63,00
74%
5,6 anos
0%
1,24%

2018
R$57,66
19.750 – R$57,66
89%
4,4 anos
0%
2,90%

Não foram outorgadas opções em 2017.
Plano 2013
Preço Médio Ponderado
Preço de Exercício
Volatividade Esperada
Prazo de Vida da Opção
Dividendos Esperados
Taxa de Juros Livre de Risco

2019
R$30.28
2.000 – R$37,24
2.250 – R$31,03
4.000 – R$26,38
74%
5,6 anos
0%
1,24%

2018
R$38,93
2.000 – R$85,21
2.000 – R$34,08
2.250 – R$28,40
4.000 – R$24,14
89%
4,4 anos
0%
2,90%

2017
R$36,14
2.000 – R$79,10
2.000 – R$31,64
2.250 – R$26,37
4.000 – R$22,41
103%
2,8 anos
0%
0,43%

PÁGINA: 321 de 394

Formulário de Referência - 2020 - AURA MINERALS INC.

Versão : 8

13.8 - Precificação Das Ações/opções

Plano Rio Novo
Não aplicável. Não houve outorgas relacionadas ao Plano Rio Novo nos exercícios sociais de 2017, 2018 e
2019.
Plano DSU
Não aplicável. Não houve outorgas relacionadas ao Plano DSU nos exercícios sociais de 2017, 2018 e 2019.
c.

método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de exercício
antecipado

Não há possibilidade de exercício antecipado em nenhum dos Planos de Remuneração Baseado em Ações.
d.

forma de determinação da volatilidade esperada

A projeção dos Planos de Remuneração Baseado em Ações é baseada na cotação diária da ação dos últimos 3
anos.
e.

se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo

Não aplicável, uma vez que não foi incorporada na mensuração.
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13.9 - Participações Detidas Por Órgão

13.9 – Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão
31/07/2020
Conselho de
Administração
Diretoria Executiva
Conselho Fiscal
Total

Companhia
Emissora do Valor Valor Mobiliário
Mobiliário

Companhia

Ação Ordinária

Quantidade

% do capital social

161.700

0,23%

161.700

0,23%

As ações de emissão da Companhia detidas pelo Sr. Paulo de Brito, controlador e membro do Conselho de
Administração da Companhia, não foram listadas no quadro acima pois estão indicadas nos "Formulários de
Valores Mobiliários Negociados e Detidos" como ações detidas pelo grupo de controle.
As ações de emissão da Companhia detidas pelo Sr. Rodrigo Barbosa, membro do Conselho de Administração
e CEO (CEO (Chief Executive Officer) – Diretor Presidente) – Diretor Presidente da Companhia, foram listadas
no quadro acima somente como ações detidas pelo Conselho de Administração, de modo a evitar duplicidade.
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários
13.10 – Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de administração
e aos diretores estatutários
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía benefício de Previdência Privada.
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13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária E do Conselho
Fiscal
Valores anuais
Diretoria Estatutária
31/12/2019

31/12/2018

Conselho de Administração
31/12/2017

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Nº de membros

5,58

5,00

4,42

4,25

4,67

5,00

Nº de membros
remunerados

5,58

5,00

4,42

3,25

3,67

4,00

Valor da maior
remuneração(Reais)

3.677.054,95

3.387.963,65

925.529,86

212.613,05

205.523,75

169.485,44

Valor da menor
remuneração(Reais)

856.000,00

580.000,00

720.000,00

166.197,53

162.516,68

105.085,20

Valor médio da
remuneração(Reais)

1.902.170,05

1.890.568,64

1.230.580,32

198.700,47

166.454,60

147.942,20

Observação
Diretoria Estatutária
Conselho de Administração
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria
13.12 – Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do
cargo ou de aposentadoria
Os membros do Conselho de Administração celebraram contratos com a Companhia dispondo que, em caso de
destituição do cargo, os membros do Conselho de Administração farão jus aos pagamento de verbas rescisórias
correspondentes a 12 a 9 meses da remuneração mensal, dependendo do caso, e o pagamento de adicional em
valor fixo, caso a destituição ocorra antes do término do período de vigência do mandato.
Adicionalmente, o Estatuto Social (Articles of Association) prevê que a Companhia indenizará todas as
despesas, inclusive honorários advocatícios e todas as condenações, multas e valores pagos em acordos e
razoavelmente incorridos com relação a processo judicial, administrativo, investigatório ou outro processo, de
qualquer pessoa que: (a) seja ou foi parte ou esteja na iminência de se tornar parte de qualquer processo iminente,
pendente ou concluído, seja civil, penal, administrativo ou investigatório, em virtude do fato de a pessoa ser ou
ter sido um conselheiro da Companhia; ou (b) atue ou atuou, a pedido da Companhia, na qualidade de
conselheiro, ou em qualquer outra qualidade atue ou atuou para outra pessoa jurídica ou para uma partnership,
joint venture, truste ou outras organizações.
Tal indenização se aplica somente se a pessoa atuou de forma honesta e de boa-fé, visando os melhores
interesses da Companhia e, no caso de processo penal ou administrativo, a pessoa tinha bases razoáveis para
crer que sua conduta era lícita.
As despesas, inclusive honorários advocatícios, incorridas por um conselheiro na defesa de qualquer processo
judicial, administrativo ou investigatório poderão ser antecipadas pela Companhia antes do trânsito em julgado
desses processos, mediante recebimento de um compromisso pelo ou em nome do conselheiro para reembolsar
o valor se ficar determinado em última instância que o conselheiro não tem direito de ser indenizado pela
Companhia.
De acordo com o Estatuto Social (Articles of Association), a Companhia poderá adquirir e manter apólices de
seguro com relação a qualquer pessoa que seja ou que foi um conselheiro, diretor ou liquidante da Companhia,
ou que, a pedido da Companhia, esteja ou esteve atuando na qualidade de conselheiro, diretor ou liquidante, ou
em qualquer outra qualidade esteja ou esteve atuando para outra pessoa jurídica ou para uma partnership, joint
venture, truste ou outra organização, por qualquer responsabilidade alegada contra a pessoa e por ela incorrida
nessa qualidade, quer ou não a Companhia tenha ou teria tido o poder de indenizar a pessoa da responsabilidade
conforme previsto no Estatuto Social (Articles of Association).
A Companhia contratou uma apólice de seguros ("Directors and Officers Liability Insurance Policy") junto à
Zurich Insurance Company Ltd, Chubb Insurance Company e Allied World Insurance Company – AWAC com
vigência a partir de 15 de março de 2020 até 15 de março de 2021, no limite total de cobertura agregada de US$
25.000.000,00 (vinte e cinco milhões dólares americanos) e prêmio no valor de US$ 242.500,00 (duzentos e
quarenta e dois mil e quinhentos dólares americanos), cuja cobertura abrange os conselheiros, diretores e outros
empregados em funções gerenciais ou de supervisão da Companhia e suas subsidiárias.

PÁGINA: 326 de 394

Formulário de Referência - 2020 - AURA MINERALS INC.

Versão : 8

13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores
13.13 – Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do conselho de
administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos
controladores
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía Conselho Fiscal.
2019
2018
2017

Conselho de Administração
29,43%
28,22%
26,48%

Diretoria Estatutária
-

Conselho Fiscal
-
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13.14 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal, Agrupados Por
Órgão, Recebida Por Qualquer Razão Que Não A Função Que Ocupam
13.14 – Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por órgão, recebida
por qualquer razão que não a função que ocupam
Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, não houve valores reconhecidos no resultado da Companhia como
remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria ou do conselho fiscal, por qualquer razão
que não a função que ocupam, como por exemplo, comissões e serviços de consultoria ou assessoria prestados.
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13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de
Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor

13.15 – Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de
controladores, diretos ou indiretos, de Companhias sob controle comum e de controladas da Companhia
Remuneração recebida em função do exercício do cargo no emissor
Exercício social 2019
Controladores diretos e indiretos
Controladas do emissor
Sociedades sob controle comum
Exercício social 2018
Controladores diretos e indiretos
Controladas do emissor
Sociedades sob controle comum
Exercício social 2017
Controladores diretos e indiretos
Controladas do emissor
Sociedades sob controle comum

Conselho de
Administração
212.613
Conselho de
Administração
205.524
Conselho de
Administração
169.485
-

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

8.857.471,49
-

-

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

8.442.299,84
-

-

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

5.435.063,09
-

-

Remuneração recebida em função do exercício de cargo em controladas
Exercício social 2019
Controladores diretos e indiretos
Controladas do emissor
Sociedades sob controle comum
Exercício social 2018
Controladores diretos e indiretos
Controladas do emissor
Sociedades sob controle comum
Exercício social 2017
Controladores diretos e indiretos
Controladas do emissor
Sociedades sob controle comum

Conselho de
Administração
809.298,54
Conselho de
Administração
Conselho de
Administração
-

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

-

-

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

-

-

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

-

-
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13.16 - Outras Informações Relevantes

13.16 – Outras informações relevantes
Nos termos da legislação societária das Ilhas Virgens Britânicas, sede da Companhia, a Companhia não é
obrigada a possuir diretores estatutários e o Conselho de Administração tem poderes amplos de representação
da Companhia e para administrar os seus negócios. Ainda, o Estatuto Social da Companhia não criou os cargos
de diretores estatutários.
Para os fins específicos desta Seção 13 do Formulário de Referência, conforme solicitado pela CVM, a Diretoria
Executiva da Companhia e o Gerente de Relações com Investidores e Representante Legal da Companhia foram
considerados como Diretoria Estatutária.
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

14.1 – Descrição dos recursos humanos
a.

Número de empregados

A tabela abaixo evidencia a composição detalhada do quadro de empregados da Companhia e suas Controladas
nas datas indicadas:

Número Total de
Empregados

Período de seis
meses findo
em 30 de
junho de 2020

encerrado em
31 de dezembro
de 2019

Exercício social
encerrado em
31 de
dezembro de
2018

encerrado em
31 de
dezembro de
2017

1.018

941

860

724

695
178

628
184

552
180

434
151

141

129

128

139

Por grupos
Operacionais
Administrativo
Coordenação, Especialistas,
Gerência e Direção
Brasil
México
Honduras
Canadá
Estados Unidos
b.

421
240
318
1
38

Por localização geográfica
379
351
239
201
315
299
1
1
7
8

370
46
301
2
5

número de terceirizados

A tabela a seguir evidencia a composição dos nossos trabalhadores terceirizados contratados por nós, incluindo
nossas controladas nas datas indicadas:

Número Total de
Terceirizados

Período de seis
meses findo
em 30 de
junho de 2020

encerrado em
31 de dezembro
de 2019

1766

1422

1415
268
83

Exercício social
encerrado em
encerrado em
31 de
31 de dezembro
dezembro de
de 2017
2018
1285

852

1149
198

1072
130

733
57

75

83

62

Por grupos
Operacionais
Administrativo
Coordenação, Especialistas,
Gerência e Direção
Brasil
México
Honduras
Canadá
Estados Unidos

709
687
331
0
39

Por localização geográfica
535
473
597
518
288
292
0
0
2
2

465
0
386
0
1
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c.

índice de rotatividade

Para calcular o índice de rotatividade levamos em consideração o número total de funcionários demitidos ou
que pediram demissão durante o período, dividido pelo número de empregados no último dia do exercício social
anterior.
O quadro abaixo evidencia os índices de rotatividade de nossa Companhia para cada um dos exercícios abaixo:
Período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020
Rotatividade
Total

Ativos
1.018

Desligados
65

Índice
6,39%

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019
Rotatividade

Ativos

Desligados

Índice

Total

941

91

9,67%

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018
Rotatividade
Total

Ativos
860

Desligados
106

Índice
12,33%

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017
Rotatividade
Total

Ativos
724

Desligados
99

Índice
13,67%
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14.2 – Alterações relevantes - Recursos humanos
O principal motivo do aumento do número de empregados diretos e terceirizados entre 2017 e 2018 e entre 2018
e 2019 foi a retomada das operações da Aranzazu Holding, S.A. de C.V., localizada no México.
O principal motivo do aumento do número de empregados próprios no período de seis meses encerrado em 30
de junho de 2020 foi a aquisição do Projeto Gold Road e o principal motivo do aumento do número de
empregados terceirizados foi a retomada das operações de mineração no Complexo San Andres, em Honduras,
após paralização em decorrência do novo coronavírus (COVID-19).
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14.3 – Descrição da política de remuneração dos empregados
a.

Política de salários e remuneração variável

A cada ano, os salários pagos aos nossos colaboradores são objeto de acordos e/ou convenções coletiva
celebrados entre a Companhia e suas controladas, sindicatos patronais e o sindicato dos trabalhadores. Os
reajustes dependem da variação da inflação, negociação de ganhos salariais reais e da localidade da respectiva
controlada.
A Minerales de Occidente S.A. de C.V. concede o pagamento de décimo quarto salário proporcional, calculado
através da média dos salários percebidos durante o ano de serviço. Adicionalmente, Minerales de Occidente
S.A. de C.V. possui programa de participação nos lucros e resultados dos empregados.
A Aranzazu Holding, S.A. de C.V. possui política de remuneração variável para os seus empregados, mensal
ou anual, dependendo da posição do empregado, consistente em remunerações condicionadas à avaliação de
desempenho anual e metas para cada empregado.
A Mineração Apoena S.A. possui política de salários para todos os empregados baseada em aumentos salariais
espontâneos por mérito e promoções de cargo, vinculando a avaliação de desempenho, dedicação, atingimento
de metas com o posicionamento na faixa salarial. Adicionalmente, a Mineração Apoena S.A. concede aos
empregados Participação nos Lucros e Resultados por meio do qual somente é feita a distribuição de parte dos
lucros aos empregados caso as metas pré-estabelecidas de índices de produtividade, qualidade, segurança ou
lucratividade da empresa sejam alcançadas.
Com relação aos empregados da 1100355 B.C. Ltd. localizados no Canadá e do Projeto Gold Road e da Aura
Technical Services Inc. localizados nos Estados Unidos, as negociações salariais são feitas individualmente com
cada empregado, considerando a função desempenhada e as responsabilidades inerentes aos cargos exercidos.
b.

Política de benefícios

A Minerales de Occidente S.A. de C.V. concede para todos os seus empregados o pagamento de indenização
por tempo de serviço em caso de rescisão contratual, independentemente da causa da rescisão. A Minerales de
Occidente S.A. de C.V. concede abono férias calculado proporcionalmente aos dias de férias que o empregado
terá direito. Além disso, os empregados da Minerales de Occidente S.A. de C.V. são beneficiários de seguro
saúde, seguro de vida, alimentação, e transporte para o trabalho. Em caso de o empregado prestar serviços em
diversas localidades, a Minerales de Occidente S.A. de C.V. concede hospedagem e transporte de acordo com
as necessidades do trabalho. A Minerales de Occidente S.A. de C.V. também concede passagens aéreas para
empregados estrangeiros retornarem a seus países de origem.
Com relação aos empregados da Aranzazu Holding, S.A. de C.V., são concedidos os benefícios de transporte
para o trabalho, seguro de vida, seguro de gastos médicos e alimentação. Na hipótese de o empregado não residir
na cidade do local de prestação de serviços, a Aranzazu Holding, S.A. de C.V. custeia as despesas com mudança
de residência e concede um mês de hospedagem no momento do ingresso do empregado nos quadros da
companhia. Além disso, para os empregados em cargo de confiança, é concedida ajuda de custo anual e aluguel
de carro de acordo com as necessidades do trabalho.
A Mineração Apoena S.A. concede para todos os seus empregados os benefícios de assistência médica e
odontológica, seguro de vida, alimentação e cesta natalina. Além disso, a Mineração Apoena S.A. concede aos
empregados com mais de seis meses de trabalho o benefício de incentivo educacional, consistente no reembolso
total ou parcial de valores pagos pelo empregado em razão da mensalidade em cursos de idiomas, ensino
profissionalizante, ensino superior e Pós-Graduação, que sejam relacionados à área de trabalho.
Com relação aos empregados da 1100355 B. C. Ltd. localizados no Canadá e do Projeto Gold Road e da Aura
Technical Services Inc. localizados nos Estados Unidos são concedidos os benefícios de estacionamento,
reembolso de despesas mensais, e reembolso anual para os empregados que possuem seguro saúde.

PÁGINA: 334 de 394

Formulário de Referência - 2020 - AURA MINERALS INC.

Versão : 8

14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

c.

Características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não
administradores, identificando:

O Plano 2017 e o Plano Rio Novo dispõem que é possível outorgar remuneração baseada em ações a certos
empregados não administradores. As ações comprometidas pelo Plano 2017 a esses empregados correspondem
a 6.300 e pelo Plano Rio Novo correspondem a 10.070. O Plano Rio Novo não está mais vigente e, portanto,
não permite novas outorgas. O Plano 2013 também abrangia certos empregados não administradores, contudo,
esses empregados não exerceram suas opções enquanto eram válidas. Para maiores informações do Plano 2017,
vide itens 13.4 e 13.5 deste Formulário de Referência.
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14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos

14.4 – Descrição das relações entre a Companhia e sindicatos
Nossos empregados são representados pelos sindicatos dos empregados nas diferentes regiões onde operamos.
Negociamos convenções e acordos coletivos com diversas entidades sindicais, sem histórico de conflitos entre
as partes. Nosso relacionamento com as entidades sindicais é calcado na transparência, diálogo e cordialidade.
Nos últimos três exercícios sociais não foi registrada qualquer paralisação em nossas atividades por força de
greve e/ou outras manifestações.
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14.5 - Outras Informações Relevantes - Recursos Humanos

14.5 – Outras informações relevantes
Na data deste Formulário de Referência, não há outras informações consideradas relevantes pela Companhia
para os fins desta seção deste Formulário de Referência.

PÁGINA: 337 de 394

Formulário de Referência - 2020 - AURA MINERALS INC.

Versão : 8

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

Canadian Depository for Securities Ltd (Saldo de outros beneficial owners)
Canadá
Sim

Não

Não

-29.935.410

10/07/2020

Juridica
42,310%

0

0,000%

29.935.410

42,310%

358.845

0,510%

36.946.005

52,230%

Outros (registered shareholders)
Canadá
Sim

Não

Não

-358.845

10/07/2020

Juridica
0,510%

0

0,000%

Northwestern Enterprises Ltd.
05.474.909/0001-03

Ilhas Virgens Britânicas

Sim

Paulo Carlos de Brito
36.946.005

Não

52,230%

Sim

13/02/2020

Fisica

289.847.908-00

0

0,000%

Conway Holding Developments S.A.
Ilhas Virgens Britânicas
Sim

Não

Paulo Carlos de Brito Filho

Não

14/02/2020

Fisica

330.159.598-75

3.502.200

4,950%

0

0,000%

3.502.200

4,950%

0

0,000%

0

0,000%

0

0,000%

0,000%

0

0,000%

0

0,000%

OUTROS

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:
0
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ
Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

0,000%

70.742.460

100,000%

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL
70.742.460

100,000%

0
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Northwestern Enterprises Ltd.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

05.474.909/0001-03

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

Sim

13/02/2020

OUTROS

Sercor Ltd.
Ilhas Cayman
Sim

Não
Antônio Kazuo Koga

6.210.660

100,000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Fisica

014.009.919-00

0

0,000

6.210.660

100,000

0

0,000

6.210.660

100,000

TOTAL

6.210.660

100,000
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

0,000

0

0,000

Sim

13/02/2020

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Sercor Ltd.
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

Bergnol Holding Ltd.
Malta
Sim

Não
--

3.000

100,000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

3.000

100,000

OUTROS

0

0,000

0

0,000

0

0,000

3.000

100,000

0

0,000

3.000

100,000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Bergnol Holding Ltd.
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

0,000

1

0,100

0

0,000

1

0,100

Sim

13/02/2020

OUTROS

Paulo Carlos de Brito
289.847.908-00

Brasileira

Sim

Não
--

1.199

99,900

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Juridica
0

0,000

1.199

99,900

0

0,000

1.200

100,000

TOTAL

1.200

100,000
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15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

31/05/2019

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

53

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

29

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

1

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

1.886.316

43,330%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000%

Preferencial Classe A

0

0,000000%

Total

1.886.316

43,330%
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15.4 – Organograma dos acionistas e do grupo econômico da Companhia
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte
15.5 – Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja parte
A Companhia não possui acordos de acionistas arquivados em sua sede.
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15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E
Administradores do Emissor
15.6 – Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e administradores do
emissor
Em 2 de março de 2018 foi concluída a incorporação da Rio Novo pela Companhia. A Northwestern, que
controlava tanto a Companhia quanto a Rio Novo, recebeu 6.202.982 ações da Companhia em razão da
incorporação, aumentando sua participação de 52,63% para 54,86%.
Em 23 de janeiro de 2017, a Northwestern adquiriu, de forma privada, 1.400.000 ações da Companhia pelo
preço de US$1,062 por ação. Como resultado, a participação da Northwestern na Companhia aumentou em
aproximadamente 4,2% e passou a ser de 52,6%.
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15.7 - Principais Operações Societárias

15.7 – Principais operações societárias ocorridas no grupo que tenham tido efeito relevante para a
Companhia, incorporações, fusões, cisões, incorporações de ações, alienações e aquisições de controle
societário, aquisições e alienações de ativos importantes
Ano
a) Evento

b) Principais condições do negócio

2018
Incorporação da Rio Novo Gold Inc.
Em 2 de março de 2018 foi concluída a incorporação da Rio Novo pela
Companhia de acordo com a seção 170 da Lei das Ilhas Virgens Britânicas
de 2004. Os detentores de ações da Rio Novo receberam 0,053 ação
ordinária da Companhia para cada ação da Rio Novo detida.
Adicionalmente, a Companhia emitiu (i) 314.186 ações ordinárias para os
detentores de ações diferidas da Rio Novo (que foram canceladas) e (ii)
opções para adquirir 154.230 ações ordinárias da Companhia para os
detentores de opções da Rio Novo (que foram canceladas).
Aura Minerals e Rio Novo Gold Inc.

c) Sociedades envolvidas
As ações da Companhia emitidas em troca das ações Rio Novo
representaram aproximadamente 22% das ações pós-transação da
Companhia.
d) Efeitos resultantes da operação no
quadro societário

A Northwestern, que controlava tanto a Companhia quanto a Rio Novo,
adquiriu 6.202.982 ações da Companhia em razão da incorporação,
aumentando sua participação de 52,63% para 54,86%

e) Quadro societário antes e depois da operação
Antes
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15.7 - Principais Operações Societárias

Após

f) Mecanismos utilizados para garantir
o tratamento equitativo entre os
acionistas

Ano
a) Evento

b) Principais condições do negócio

c) Sociedades envolvidas
d) Efeitos resultantes da operação no
quadro societário
e) Quadro societário antes e depois da
operação
f) Mecanismos utilizados para garantir
o tratamento equitativo entre os
acionistas

Por se tratar de operação entre partes relacionadas, a aprovação da operação
foi realizada segundo o Instrumento Bilateral MI 61-101 (Canadá). A
incorporação foi aprovada pelas assembleias gerais de acionistas da
Companhia e da Rio Novo, sem o voto da controladora Northwestern em
ambos os casos. Foi constituído pela Companhia um comitê especial
composto por apenas conselheiros independentes, que concluiu que a
incorporação era no melhor interesse da Companhia e, portanto,
recomendou, de forma unânime, sua aprovação pelos acionistas. O comitê
independente contratou a Canaccord Genuity Corp., que concluiu pela
adequação (fairness) da contraprestação paga pela Companhia, do ponto
financeiro, para os acionistas da Companhia que não a Northwestern. Por
fim, ambas companhias foram avaliadas por um avaliador independente.
2018
Alienação da totalidade da participação societária detida na Mineração Vale
Verde Ltda., referente ao Projeto Serrote (oure e cobre), em março de 2018.
A contraprestação total de US$ 40 milhões foi composta por um pagamento em
dinheiro de US$ 30 milhões, bem como a entrega pelos compradores de uma nota
sem garantia no valor principal de US$ 10 milhões, subordinada ao project
financing a ser contratado, e com taxa de juros equivalente ao do project financing
a ser contratado. A nota se tornará pagável a partir de 75% do excesso de caixa
do projeto, após liquidação do project financing do projeto e atendimento de
requisitos de caixa operacional mínimo. O vencimento da nota se dará após 6
meses contados do vencimento do project financing a ser contratado.
Companhia, Aura Gold Mineração Ltda., Mineração Vale Verde Ltda. e os
compradores Brazil Mining B.V., Brazil Holding B.V. e ANR BR
Investment B.V. assessorados por Appian Capital Advisory LLP
Não aplicável.
Não aplicável.
A operação foi realizada entre partes independentes não relacionadas.
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15.7 - Principais Operações Societárias

Ano
a) Evento

b) Principais condições do negócio

2020
Aquisição da totalidade da participação societária detida pela Para
Resources Inc. na empresa Z79 Resources Inc, uma empresa detentora de
ativos minerais e operacionais no Estado do Arizona, nos Estados Unidos
da América (Gold Road), em março de 2020.
A aquisição foi concluída por um preço de US$ 1,00 e a Companhia assumiu
uma dívida "non recourse" em face de PPG Arizona Holdings, (empréstimo
garantido apenas pelos bens onerados, sem que outros bens do devedor
possam ser executados) com um valor presente calculado e registrado no
balanço da Companhia de US$ 25,2 milhões, com opção de pré-pagamento
por US$ 24,0 milhões durante o primeiro ano
Companhia, Para Resources Inc. e PPG Arizona Holdings S.A.

c) Sociedades envolvidas
d) Efeitos resultantes da operação no
quadro societário
e) Quadro societário antes e depois da
operação
f) Mecanismos utilizados para garantir
o tratamento equitativo entre os
acionistas

Não aplicável.
Não aplicável.
A operação foi realizada entre partes independentes não relacionadas.
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15.8 – Outras informações relevantes
Esclarecimentos adicionais aos Itens 15.1/2.
A Companhia é registrada nas Ilhas Virgens Britânicas como uma BVI Business Company. A legislação de tal
país determina que o acionista de uma BVI Business Company é a pessoa identificada no registro de ações como
titular de uma ação nominativa (registered share). A emissão e transferência de ações nominativas de BVI
Business Companies é legalmente efetiva quando registrada em seu registro de ações (registered shareholders).
A Companhia preencheu o item 15.2 do Formulário de Referência com seus acionistas, conforme identificados
no seu registro de ações. Como informação adicional, a Companhia incluiu também os beneficial owners de
ações detidas pela Canadian Securities Depository for Securities Limited (CDS) representando 5% ou mais do
capital social da Companhia, cuja identificação foi permitida à Companhia, conforme melhor detalhado a seguir.
Para que certas ações da Companhia possam ser negociadas na Toronto Stock Exchange, tais ações precisam
ser registradas em nome de um depositário, no caso o Canadian Depository for Securities Limited (CDS). O
CDS atualmente consta no registro de ações mantido pelo agente de registro e transferência da Companhia como
um acionista registrado (registered shareholder) titular de cerca de 99,4% das ações de emissão da Companhia.
Outros acionistas registrados detêm os 0,6% remanescentes das ações de emissão da Companhia.
Por meio de arranjos contratuais, o CDS emite "instrumentos de depósito" (DIs) para os beneficiários das ações
registradas no nome do CDS, de forma que tais DIs representam, contratualmente, ações na Companhia. Os
titulares de DIs (também chamados de beneficial owners) não têm relação direta com a Companhia e não são
acionistas registrados da Companhia, sendo apenas o CDS (e não os beneficial owners) o acionista registrado
da Companhia.
As normas regulatórias canadenses permitem que tais beneficial owners se oponham à divulgação a terceiros,
incluindo a Companhia, de sua identidade e respectiva quantidade de ações representadas pelos DIs de sua
titularidade (são os denominados objecting beneficial owners, ou OBOs). Dessa forma, emissores de valores
mobiliários negociados na Toronto Stock Exchange, tais como a Companhia, só têm direito de acessar as
informações referentes aos beneficial owners que não se oponham à divulgação de sua identidade e quantidade
de ações representadas pelos DIs de sua titularidade (são os denominados non-objecting beneficial owners, ou
NOBOs).
O controlador da Companhia, Northwestern Enterprises Ltd. detém 51.675 ações registradas (registered shares)
e é beneficial owner de 36.894.330 ações registradas em nome do CDS. Para fins das tabelas das Seções 15.1/2
foi informado o somatório de tais ações.
Não há outros registered shareholders que detenham 5% ou mais do capital social da Companhia, além dos já
informados nas Seções 15.1/2.
Em relação às ações registrada em nome do CDS, a Companhia não tem como assegurar que não existam outros
objecting beneficial owners que sejam beneficiários de 5% ou mais das ações de emissão da Companhia por
meio da CDS. De qualquer forma, o único controlador da Companhia é a Northwestern Enterprises Ltd., e seus
controladores indiretos até o nível de pessoa física estão devidamente descritos nas Seções 15.1/2.
Uma vez que a Companhia se torne um emissor estrangeiro registrado na CVM, entrará em vigor a Política de
Divulgação de Participação Relevante de Acionistas e Beneficiários da Companhia (Brazilian Beneficial
Ownership Disclosure Policy). Tal Política é endereçada tanto a acionistas da Companhia quanto a beneficial
owners de ações de emissão da Companhia e impõe a tais acionistas e beneficial owners obrigações de
divulgação análogas às previstas no art. 12 da Instrução CVM nº 358/2002, incluindo o atingimento de
participação a partir de 5% das ações de emissão da Companhia.
Desta forma, a Companhia aplicará e cumprirá o art. 12 da Instrução CVM nº 358/2002, a partir das informações
recebidas de seus acionistas e beneficial owners que deverão ser enviadas à Companhia nos termos da Política
de Divulgação de Participação Relevante de Acionistas e Beneficiários.
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Esclarecimentos adicionais ao Item 15.3
A informação prestada no item 15.3 se refere ao número de acionistas identificados no registro de ações da
Companhia (registered shareholders).
A informação prestada no item 15.3 se refere ao número de ações em circulação corresponde a todas as ações
da Companhia com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele vinculadas, dos
administradores da Companhia e das ações mantidas em tesouraria, conforme apurado na última assembleia
geral de acionistas (31 de maio de 2019).
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas
16.1 – Descrição das regras, políticas e práticas da Companhia quanto à realização de transações com
partes relacionadas
Estatuto Social (Articles of Association)
O Estatuto Social da Companhia contém provisões disciplinando a realização de transações com partes
relacionadas.
Nesse sentido, é dever de cada membro do Conselho de Administração da Companhia, tão logo venha a ter
conhecimento acerca da existência de conflito de interesses entre si e a Companhia em uma determinada
transação, informar a existência e natureza do interesse conflitante aos demais membros do Conselho de
Administração. A divulgação da existência de conflito de interesses por um membro do Conselho de
Administração aos demais membros do Conselho de Administração, informando-os da posição por ele ocupada
em entidade que pretende transacionar com a Companhia (tal como pertencimento ao Conselho de
Administração ou quadro de Diretores de tal entidade) ou, ainda, a existência de dever fiduciário deste para com
a referida entidade ou pessoa com a qual a Companhia pretende transacionar, e que seja realizada após a data
de início da transação ou divulgação do conflito de interesses, será considerada suficiente para atender ao dever
de divulgação de informações de que trata este parágrafo.
Um membro do Conselho de Administração da companhia em situação de conflito de interesses, com relação à
uma transação já realizada, ou a ser realizada, pela Companhia não deve:
(a) votar em nenhuma deliberação para aprovar tal operação, a menos que esta (i) esteja relacionada
principalmente à sua remuneração na qualidade de conselheiro, diretor, funcionário ou agente da
Companhia ou de uma afiliada; (ii) seja para fins de indenização ou seguro; ou (iii) seja com uma
afiliada;
(b) comparecer em reunião de conselheiros na qual surja uma questão relativa à transação e seja incluído
entre os conselheiros presentes na reunião para fins de quórum;
(c) e assinar um documento em nome da Companhia ou praticar qualquer outro ato na qualidade de
conselheiro e que se relacione à transação, e
e, sujeito ao cumprimento da legislação aplicável (BVI Business Companies Act, 2004), não será, em virtude de
seu cargo, obrigado a prestar contas à Companhia de qualquer benefício que obtiver da referida operação, e
nenhuma operação estará sujeita a impedimento com base em tais interesses ou benefícios.
Regulação canadense sobre valores mobiliários
A Companhia é considerada como um "reporting issuer" (emissor com dever de reportar) para os fins da
regulação de todas as províncias canadenses, exceto Québec. Como consequência, a Companhia está sujeita à
regulação sobre transações com partes relacionadas, especialmente o disposto no Multilateral Instrument 61101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101"), além de outros
instrumentos e políticas publicados pelo órgão regulador de valores mobiliários do Canadá, o Canadian
Securities Administrators.
O MI 61-101 estabelece uma estrutura regulatória a ser administrada pelas autoridades provinciais canadenses
competentes, destinada a proteger os interesses de acionistas minoritários em circunstâncias em que “partes
relacionadas” de um emissor (incluindo membros do Conselho de Administração, diretores e titulares de 10%
ou mais dos valores mobiliários com direito a voto em circulação de emissão de uma companhia) estejam
envolvidos em determinadas transações que possam configurar uma situação de conflito de interesses relevante.
Nos termos do MI 61-101, transações com partes relacionadas, abrangem as seguintes espécies de transação: (i)
emissão de valores mobiliários destinado a parte relacionada, ou alteração dos termos dos valores mobiliários
de titularidade de uma parte relacionada; (ii) contração ou perdão de dívida junto a parte relacionada, ou
aditamento dos termos da referida dívida; (iii) alienação ou aquisição de ativos de ou para parte relacionada;
(iv) aquisições ou outras operações societárias de troca de controle envolvendo partes relacionadas, dentre
outras. Tais transações entre partes relacionadas estão sujeitas a regras de divulgação rígidas e, a depender do
tipo de transação com partes relacionadas, a proteções a minoritários, que incluem, na hipótese de não haver
uma dispensa, requisitos para obter avaliação formal e/ou aprovação dos acionistas pela maioria dos acionistas
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que não sejam partes relacionadas conflitadas. Ainda, o MI 61-101 determina situações de dispensa dos
mecanismos de proteção acima apontados, as quais são aplicadas nos casos em que, de maneira geral, inexista
conflito de interesses entre a parte relacionada e a Companhia, e em que a parte relacionada não possua
informação vantajosa sobre a Companhia.
Porquanto não seja obrigatório nos termos da disposição MI 61-101, tornou-se boa prática de mercado no
Canadá (e particularmente no caso de transações estratégicas para a companhia ou na qual que exista alteração
no controle da companhia) a constituição de um comitê especial por deliberação do Conselho de Administração
da companhia que esteja envolvida em uma transação com parte relacionada, composto inteiramente por
conselheiros independentes, para supervisionar o processo de avaliação (valuation) e imparcialidade da
transação (sendo frequentemente acompanhado de um parecer imparcial), que deverá se reportar ao Conselho
de Administração previamente à recomendação deste aos acionistas quanto à transação. A Companhia adotou a
boa prática de mercado acima referida, de modo que avaliará a pertinência e a relevância da instalação de um
comitê especial, que não possui caráter permanente, sempre quando surgirem potenciais transações com partes
relacionadas. Ilustrativamente, o comitê especial foi instalado no passado, quando da incorporação da Rio
Novo, descrita na Seção 15.7 deste Formulário de Referência.
Compete às autoridades de valores mobiliários provinciais do Canadá a aplicação do MI 61-101.
O principal órgão regulador da Companhia no Canadá é a Ontario Securities Commission (i.e. comissão de
valores mobiliários de Ontário), que possui autoridade para determinar sanções administrativas, incluindo
divulgação obrigatória, cessação de ordens de negociação, e multas, entre outras, conforme poderes delegados
sob estrutura legislativa das leis provinciais de valores mobiliários, na hipótese de violação do MI 61-101.
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Mineração Iraja Ltda.

27/10/2017

5.673.648,94

R$ 870.684 em 30 de
junho de 2020.

Não Aplicável

Perpétuo

NÃO

Relação com o emissor

A Companhia e a Mineração Irajá Ltda. estão sob controle comum.

Objeto contrato

Pagamento de royalties de retorno líquido de fundição ("EPP NSR Royalty") de 2% nas primeiras 1.000.000 onças de ouro produzidas a partir do
Complexo EPP e de 1% sobre as demais onças de ouro posteriormente produzidas pelo Complexo EPP. Na data deste Formulário de Referência, o
EPP NSR Royalty é de 2%.

Garantia e seguros

Não há.

Rescisão ou extinção

Não há.

Natureza e razão para a operação

O EPP NSR Royalty foi originalmente concedido pela Companhia para a Serra da Borda Mineração e Metalurgia S.A. – SBMM (controlada pela
Yamana), como parte da contraprestação pela aquisição dos ativos que compreendem o Complexo EPP. Em 27.10.17, a Mineração Irajá Ltda.,
controlada de Paulo de Brito, adquiriu o EPP NSR Royalty da SBMM. A Companhia não participou das negociações entre Mineração Irajá e SBMM.
O valor apresentado como Montante Envolvido se refere ao montante pago em 2019, por conta da natureza contínua da transação, e que em 2020
até 30.6.20 foi pago um total de R$4.087.731,82.

Posição contratual do emissor

Devedor

0,000000

Especificar
Mineração Santa Elina Indústria e Comércio S.A. 15/09/2006
("MSE")

0,00

R$0,00

Não Aplicável

Prazo indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

A MSE é controlada pelo filho do acionista controlador da Companhia.

Objeto contrato

Pagamento por Rio Novo (Almas) Mineração Ltda. e Rio Novo (Matupá) Mineração Ltda., controladas da Companhia, à MSE, de royalties anuais de
1,2% do faturamento relativo à venda de quaisquer produtos minerais, produzidos no Projeto Matupá e no Projeto Almas (somente em relação às
minas Paiol e Cata Funda), descontados os custos de refino, transportes no caso de venda CIF, impostos e taxas incidentes sobre a venda e a
CFEM.

Garantia e seguros

Não há.

Rescisão ou extinção

Não há.

Natureza e razão para a operação

Em 1 de setembro de 2006, a MSE firmou com a Vale S.A. contrato através do qual a Vale S.A. cedeu à MSE, em pagamento das transações
havidas entre as partes, os direitos minerários do Projeto Almas e do Projeto Matupá. Por estipulação da MSE, tais direitos minerários foram
transferidos diretamente da Vale S.A. para a Mineração Monte Alegre Ltda. (a qual foi posteriormente sucedida por Rio Novo (Almas) Mineração
Ltda. e Rio Novo (Matupá) Mineração Ltda.) ("Monte Alegre"). Em virtude de tal transferência, a Monte Alegre se obrigou a pagar o "royalty" aqui
descrito à MSE.
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Parte relacionada

Data
transação

Posição contratual do emissor

Devedor

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Especificar
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16.3 – Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração do caráter
estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório adequado
a.

identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses

O Estatuto Social da Companhia estabelece as regras e medidas tomadas para endereçar conflitos de interesse,
conforme descrito na Seção 16.1. De acordo com o Estatuto Social da Companhia, as medidas tomadas incluem
(i) obrigações de divulgação de interesse de um membro do Conselho de Administração em transação a ser
celebrada pela Companhia, após tomar conhecimento de referido interesse; (ii) proibição de voto em
deliberações que aprovariam referidas transações; (iii) proibição de comparecer a reuniões relacionadas à
transação; e (iv) proibição de assinar documentos relacionados à transação. Deve ser observada, ainda, a
regulamentação canadense MI 61-101, descrita na Seção 16.2 acima.
A primeira transação indicada no item 16.2 acima foi originalmente contratada entre terceiros independentes
(Serra da Borda Mineração e Metalurgia S.A. – SBMM e Mineração Apoena S.A.), sendo que nem a Companhia
nem qualquer parte relacionada da Companhia à época da contratação foram partes na transação. A Mineração
Irajá S.A. (sociedade sob controle comum da Companhia) passou a ser parte na transação somente após adquirir,
de terceiro e sem a participação da Companhia em referida aquisição, os direitos de royalty mencionados no
item 16.2. Portanto, não há que se falar em tomada de medidas pela Companhia para tratar de conflitos de
interesses na contratação, uma vez que a Companhia não foi parte na contratação. Ainda assim, a Companhia
esclarece que entende que os royalties contratados estão dentro da faixa de percentuais de royalties pagos em
transações similares de mercado e, portanto, considera tal transação comutativa.
Em relação à segunda transação indicada no item 16.2. acima, esclarecemos que a transação foi celebrada entre
terceiros, sendo que nem a Companhia nem qualquer parte relacionada da Companhia à época da contratação
foram partes na transação. A Companhia passou a ser parte na transação somente após a incorporação da Rio
Novo em 2018, conforme descrito na seção 15.7 deste Formulário de Referência. Portanto, não há que se falar
em tomada de medidas pela Companhia para tratar de conflitos de interesses na contratação, uma vez que a
Companhia não foi parte na contratação. Ainda assim, a Companhia esclarece que entende que os royalties
contratados estão dentro da faixa de percentuais de royalties pagos em transações similares de mercado e,
portanto, considera tal transação comutativa.
b. demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o pagamento
compensatório adequado
A primeira transação indicada no item 16.2 acima foi originalmente contratada entre terceiros independentes
(Serra da Borda Mineração e Metalurgia S.A. – SBMM e Mineração Apoena S.A.), sendo que nem a Companhia
nem qualquer parte relacionada da Companhia à época da contratação foram partes na transação. A transação
atualmente envolve o pagamento de royalties de 1 a 2% à Mineração Irajá e a Companhia entende que foi
realizada em condições estritamente comutativas e de mercado, haja vista que é prática comum de mercado de
mineração a cobrança contratual de royalties em contratos privados de cessão de direitos minerários, sendo que
grande parte dos contratos envolvendo pagamento de royalties de minério de ouro envolve percentuais entre
0,5% a 5%. A Mineração Irajá S.A. (sociedade sob controle comum da Companhia) passou a ser parte na
transação somente após adquirir, de terceiro e sem a participação da Companhia em referida aquisição, os
direitos de royalty mencionados no item 16.2.
Em relação à segunda transação indicada no item 16.2. acima, esclarecemos que a transação foi celebrada entre
terceiros, sendo que nem a Companhia nem qualquer parte relacionada da Companhia à época da contratação
foram partes na transação. A Companhia passou a ser parte na transação somente após a incorporação da Rio
Novo em 2018, conforme descrito na seção 15.7 deste Formulário de Referência). A Monte Alegre recebeu
direitos minerários que pertenciam à MSE, e, em virtude de tal transferência, a Monte Alegre se obrigou a pagar
royalty de 1,2% à MSE. De todo modo, a Companhia entende que tal transação foi realizada em condições
estritamente comutativas e de mercado, haja vista que é prática comum de mercado de mineração a cobrança
contratual de royalties em contratos privados de cessão de direitos minerários, sendo que grande parte dos
contratos envolvendo pagamento de royalties de minério de ouro envolve percentuais entre 0,5% a 5%.
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16.4 – Outras informações relevantes
Na data deste Formulário de Referência, não há outras informações que a Companhia julga relevantes com
relação a esta seção 16 do Formulário de Referência, além das incluídas nos itens anteriores.
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Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital
26/08/2020
Tipo de capital
26/08/2020
Tipo de capital
26/08/2020
Tipo de capital
26/08/2020

Valor do capital (Reais)

Prazo de integralização

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações
(Unidades)

70.742.460

0

70.742.460

70.742.460

0

70.742.460

70.742.460

0

70.742.460

0

0

0

Capital Emitido
3.337.339.923,98
Capital Subscrito
3.337.339.923,98
Capital Integralizado
3.337.339.923,98
Capital Autorizado
0,00
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Data de
deliberação
22/02/2018

Orgão que
deliberou o
aumento
Assembleia Geral

Data emissão
02/03/2018

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

67.853.427,00

Subscrição
particular

978.814

0

978.814

29,14000000

69,33

R$ por Unidade

0

1.194

0,03000000

182,63

R$ por Unidade

0

331.033

7,60000000

820,00

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

Com base na relação de troca estabelecida na Incorporação da Rio Novo Gold pela Companhia

Forma de integralização

Aporte das ações de Rio Novo Gold.

22/02/2018

20/05/2020

Assembleia Geral

218.520,00

Subscrição
particular

1.194

Critério para determinação do
preço de emissão

Com base na relação de troca estabelecida na Incorporação da Rio Novo Gold pela Companhia

Forma de integralização

Exercício de opção de compra de ações oriundo do plano de opção de compra de ações "Plano Rio Novo".

02/07/2020

Conselho de
Administração

02/07/2020

271.447.060,00

Subscrição
pública

331.033

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão

Fator cotação

Critério para determinação do
preço de emissão

O preço de subscrição foi fixado após a apuração do resultado do Procedimento de Bookbuilding (procedimento de coleta de intenções de investimento realizado exclusivamente junto a Investidores
Profissionais, realizado no Brasil e no exterior) realizado no âmbito da oferta pública inicial de ações e BDRs de emissão da Companhia.

Forma de integralização

Integralização em moeda corrente.

04/08/2020

Conselho de
Administração

06/08/2020

25.033.780,00

Subscrição
pública

30.529

0

30.529

0,00600000

820,00

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O preço de subscrição foi fixado após a apuração do resultado do Procedimento de Bookbuilding (procedimento de coleta de intenções de investimento realizado exclusivamente junto a Investidores
Profissionais, realizado no Brasil e no exterior) realizado no âmbito da oferta pública inicial de ações e BDRs de emissão da Companhia.

Forma de integralização

Integralização em moeda corrente.
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Quantidade de ações antes da aprovação (Unidades)
Data
aprovação

Quantidade de ações depois da aprovação (Unidades)

Quantidade ações
ordinárias

Quantidade ações
preferenciais

Quantidade total ações

Quantidade ações
ordinárias

Quantidade ações
preferenciais

Quantidade total ações

43.377.336

0

43.377.336

4.337.733

0

4.337.733

4.716.164

0

4.716.164

70.742.460

0

70.742.460

Grupamento
13/12/2018
Grupamento
05/08/2020

PÁGINA: 360 de 394

Formulário de Referência - 2020 - AURA MINERALS INC.

Versão : 8

17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve reduções no capital social da Companhia nos exercícios de 2017, 2018 e 2019 e no período de seis meses
encerrado em 30 de junho de 2020.
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17.5 – Outras informações relevantes
O capital autorizado da Companhia é ilimitado e, por este motivo, não foi inserido valor no quadro da Seção 7.1,
acima.
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Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

0,000000

Direito a dividendos

Cada ação da Companhia confere ao seu titular o direito de participação na distribuição de
dividendos na proporção de sua participação no capital social da Companhia.
O Conselho de Administração da Companhia poderá, por deliberação, autorizar a distribuição de
dividendos em momento e montantes que entendam adequado, desde que estejam convencidos,
razoavelmente, que, imediatamente após a distribuição, o valor dos ativos da Companhia excederá
suas obrigações e que a Companhia será capaz de pagar suas dívidas conforme tornem-se
exigíveis.
Os dividendos poderão ser pagos em dinheiro, ações totalmente integralizadas de emissão da
Companhia, ou qualquer outra forma de propriedade.
Não há direito à distribuição de dividendo mínimo obrigatório. Para maiores informações, vide
informações complementares constantes da Seção 18.12.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

Cada ação da Companhia confere ao seu titular o direito de participação proporcional na
distribuição do excedente no ativo da Companhia quando de sua liquidação.
Ainda, é assegurado o qualquer dos acionistas da Companhia o reembolso de suas ações,
avaliadas a valor justo, quando dissidente de determinadas deliberações tomadas em assembleia
geral, conforme informações complementares constantes da Seção 18.12.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Sujeita à aprovação da TSX, os direitos assegurados às ações da Companhia poderão ser
alterados nos seguintes casos:
(a) se dispostos no Memorandum of Association, poderão ser alterados por deliberação qualificada
de acionistas (Special Resolution of Shareholders). Nos termos do Memorandum of Association,
uma deliberação qualificada de acionistas (Special Resolution of Shareholders) significa uma
deliberação (i) aprovada em uma assembleia de acionistas devidamente convocada e instalada,
mediante aprovação de ao menos dois terços dos votos proferidos pelos acionistas com direito a
voto na assembleia que proferiram voto; ou (ii) deliberação anuída por escrito por todos os
acionistas com direito a voto.
(b) Se dispostos no Estatuto Social, por decisão do Conselho de Administração da Companhia,
observada a aprovação na primeira assembleia de acionistas que a suceder.

Outras características
relevantes

Para maiores informações, vide informações complementares constantes da Seção 18.12.
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18.2 – Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de acionistas significativos
ou que os obriguem a realizar oferta pública
Não há tais regras no Estatuto Social da Companhia.
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18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto
18.3 – Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou políticos previstos
no estatuto
Não há tais regras no Estatuto Social da Companhia.
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18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários
Negociados
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, considerando que a Companhia não possuía valores mobiliários emitidos no Brasil admitidos à negociação
em bolsa de valores nos últimos três exercícios sociais.
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui outros valores mobiliários emitidos no Brasil além dos BDRs lastreados em ações de emissão da
Companhia.
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18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui outros valores mobiliários emitidos no Brasil.
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18.6 – Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação
Os BDRs são admitidos à negociação e listados no segmento básico da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
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Valor Mobiliário

Identificação do Valor Mobiliário

País

Mercado Valor Mobiliário

Entidade Administradora

Data de admissão

Data de Início listagem

Percentual

Descrição de Segmento de Negociação

Descrição de Proporção de Certificados de Depósito no Exterior

Descrição do Banco Depositário

Descrição da Instituição Custodiante

Ações

ORA

Canadá

Bolsa de Valores de Toronto (Toronto Stock Exchange)

Bolsa de Valores de Toronto (Toronto Stock
Exchange)

25/07/2006

25/07/2006

100.000000%

Não

Não

Não

Não
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18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui outros valores mobiliários de sua emissão que não as ações da Companhia anteriormente
descritas.
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18.9 – Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores
e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor
O Conselho de Administração da Companhia aprovou, em reuniões realizadas em 14 de fevereiro de 2020 e 23
de junho de 2020, a realização de uma oferta pública primária e secundária com esforços restritos de Brazilian
Depositary Receipts de nível II patrocinado, emitidos por uma instituição depositária, sendo cada BDR
representativo de uma ação emitida pela Companhia, nos termos da Instrução CVM 476. O preço de emissão
por BDR foi fixado após a apuração do resultado do Procedimento de Bookbuilding (procedimento de coleta
de intenções de investimento realizado exclusivamente junto a Investidores Profissionais, realizado no Brasil e
no exterior) e aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia em 2 de julho de 2020.
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18.10 – Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos oriundos da oferta pública primária com esforços restritos
de Brazilian Depositary Receipts de nível II patrocinado da seguinte forma: (i) contínuo desenvolvimento,
manutenção e expansão dos ativos operacionais da Companhia; (ii) exploração e desenvolvimento de projetos
ainda não operacionais; e (iii) reforço da estrutura de capital da Companhia.
A efetiva aplicação dos recursos captados por meio da oferta depende de diversos fatores que a Companhia não
pode garantir que virão a se concretizar, dentre os quais as condições de mercado então vigentes, nas quais
baseia suas análises, estimativas e perspectivas atuais sobre eventos futuros e tendências. Alterações nesses e
em outros fatores podem nos obrigar a rever a destinação dos recursos líquidos da oferta quando de sua efetiva
utilização.
Os recursos necessários para a Companhia atingir os objetivos indicados acima poderão decorrer de uma
combinação dos recursos líquidos oriundos da oferta e outras fontes decorrentes de financiamentos adicionais
e do caixa decorrente das suas atividades operacionais.
A destinação dos recursos líquidos oriundos da oferta se baseia em suas análises, perspectivas atuais, projeções
sobre eventos futuros e tendências. Alterações nesses e em outros fatores podem obrigar a Companhia a rever
a destinação dos recursos líquidos oriundos da oferta quando de sua efetiva utilização, ao seu exclusivo critério.
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18.11 – Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de emissão de
terceiros
Não foram realizadas quaisquer ofertas públicas de aquisição pela Companhia ou por terceiros nos últimos três
exercícios sociais e no exercício social corrente.
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18.12 – Outras informações relevantes
Informações sobre as ações complementares às disponibilizadas na Seção 18.1.
Descrição das características de reembolso de capital
Cada ação da Companhia confere ao seu titular o direito de participação proporcional na distribuição do
excedente no ativo da Companhia quando de sua liquidação.
Ainda, é assegurado o qualquer dos acionistas da Companhia o reembolso de suas ações, avaliadas a valor justo,
quando dissidente das seguintes deliberações tomadas em assembleia geral:
(i)
Incorporação envolvendo a Companhia, salvo no caso em que a Companhia seja a incorporadora e não
ocorra alteração substancial nas ações de titularidade dos acionistas da Companhia;
(ii)

Fusão da Companhia com outra sociedade;

(iii)
Alienação, transferência, locação ou outra forma de disposição de ativos representando mais de 50%
do ativo total da companhia, quando tal transação não seja realizada na condução normal dos negócios da
sociedade. Não dão causa ao direito de reembolso de que trata este item:
(A)

a transação realizada em atendimento a decisão judicial proferida por tribunal competente;

(B)
a transação em termos que requerem que, no prazo de um ano, todo, ou praticamente todo o
ganho líquido da referida transação, seja distribuído aos acionistas, na proporção de sua participação
no capital social da Companhia.
(iv)
Reembolso de ações no âmbito de reembolso de ações detidas por minoritários, realizado nos termos
da Seção 176 do BVI Business Companies Act de 2004, conforme detalhado abaixo.
(v)

Uma das hipóteses a seguir, se permitidas por decisão judicial proferida por tribunal competente:
(A)

Um aditamento ao Memorandum and Articles of Association;

(B)

Uma reorganização (reestrutração);

(C)
Uma fusão ou incorporação sob lei das Ilhas Virgens Britânicas onde a entidade sobrevivente
é uma companhia registrada sob as leis das Ilhas Virgens Britânicas;
(D)
A segregação de dois ou mais negócios conduzidos por uma companhia registrada sob as leis
das Ilhas Virgens Britânicas;
(E)
Qualquer venda, transferência ou alienação de qualquer parte dos negócios ou ativos de uma
companhia registrada sob as leis das Ilhas Virgens Britânicas para qualquer pessoa em troca de
dinheiro, outros ativos, ações, obrigações ou outros valores mobiliários da outra pessoa, ou uma
combinação destas;
(F)
Qualquer venda, transferência ou alienação de qualquer parte dos negócios ou ativos de uma
companhia registrada sob as leis das Ilhas Virgens Britânicas para qualquer pessoa em troca de
dinheiro, outra propriedade, ações, obrigações ou outros valores mobiliários em uma companhia
registrada sob as leis das Ilhas Virgens Britânicas, ou uma combinação destas
(G)

A dissolução de uma companhia registrada sob as leis das Ilhas Virgens Britânicas; ou

(H)

Uma combinação de qualquer das hipóteses acima.

Para além dos casos mencionados acima é assegurado ao acionista o reembolso de suas ações, avaliadas a valor
justo, no caso de dissidência dos seguintes casos: (a) aditamento no Memorandum of Association ou no Estatuto
Social da Companhia que resulte em adição, alteração, ou remoção de quaisquer provisões restringindo a
emissão, transferência ou titularidade de ações da Companhia da mesma classe de ações da Companhia de
titularidade do acionista dissidente; (b) aditamento no Memorandum of Association ou no Estatuto da
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Companhia que resulte em adição, alteração, ou remoção de quaisquer provisões que restrinjam os negócios
conduzidos e que a Companhia possa vir a conduzir ou os poderes que a Companhia possa exercer; (c) alteração
da jurisdição aplicável à Companhia; (d) alienação, locação ou permuta de todo ou parte substancial do ativo
da companhia, exceto se no curso normal dos negócios; ou (e) a realização de transação, ou conjunto de
transações que resultem no cancelamento de listagem das ações da Companhia em bolsa de valores reconhecida
("Transação para Fechamento de Capital"), ou qualquer outra transação pela qual os acionistas representado a
maioria do capital votante force a venda ou abdicação pelos acionistas minoritários de suas ações ("Squeezeout").
Descrição das hipóteses de resgate
A Companhia não poderá recomprar, resgatar, ou de qualquer outra forma adquirir as ações de sua emissão,
sem o consentimento da acionista contraparte na referida transação, salvo se tais ações sejam recompradas,
resgatadas ou adquiridas nos termos do BVI Business Companies Act, 2004, ou qualquer outra disposição do
Memorandum of Association ou Estatuto Social prevendo a recompra, resgate ou aquisição com dispensa de
consentimento.
A Companhia poderá adquirir ações integralizadas de sua emissão sem pagamento de preço, mediante a entrega
à Companhia pelo acionista das ações de sua titularidade, desde que a entrega seja formalizada por escrito e
assinada por referido acionista.
A oferta de aquisição, recompra, ou resgate pela Companhia das ações de sua emissão só poderá ser realizada
se constar na a decisão autorizativa do Conselho de Administração da Companhia uma declaração
fundamentada dos conselheiros no sentido de que após a aquisição, recompra ou resgate das ações o valor dos
ativos patrimonial da Companhia será superior ao de seu passivo e que a Companhia será capaz de pagar suas
dívidas conforme se tornem exigíveis.
Nos termos seção 176 do BVI Business Companies Act, 2004, do Memorandum of Association e do Estatuto da
Companhia: (a) acionista da Companhia titulares de mais de 90% do capital social votante da Companhia, e
(b) acionistas titulares de 90% do capital votante de cada classe de ações de emissão da Companhia, com direito
a voto, poderão encaminhar à Companhia orientação de resgate das ações da Companhia detidas pelos demais
acionistas.
Observado o recebimento da orientação de resgate de que trata o parágrafo anterior, a Companhia deverá
resgatar as ações especificadas na orientação independentemente de tais ações serem resgatáveis. A Companhia
deverá encaminhar a cada acionista titular de ações que serão resgatadas notificação por escrito informando o
preço e forma de resgate das ações.
Comparação entre certos aspectos relevantes da lei societária das Ilhas Virgens Britânicas, da legislação
de valores mobiliários do Canadá aplicável e regulamentação aplicável da Bolsa de Valores de Toronto
(Toronto Stock Exchange – TSX) e da lei societária brasileira.
Esta comparação é apresentada de maneira resumida, a fim de ilustrar diferenças relevantes que devem ser
consideradas pelos titulares de BDRs representativos de ações da Companhia, mas não deve ser interpretada
como uma explicação exaustiva sobre os temas abordados.
Lei societária do
Brasil e Contrato
de Depósito

Direitos Políticos
A legislação societária brasileira prevê que à cada ação ordinária corresponde um voto
nas deliberações da assembleia geral, sendo permitido que as companhias disponham
em seus estatutos sociais, a possibilidade de emissão de ações sem direito a voto, ou
com restrições ao exercício desse direito, como é o caso da ação preferencial.
No entanto, nos termos do Contrato de Depósito, detentores de BDRs não poderão
votar diretamente em assembleias gerais da Companhia. O direito de voto das ações
que servem de lastro para o programa de BDR deverá ser exercido pela instituição
depositária, conforme orientado pelos titulares de BDR, desde que observados os
procedimentos e prazos previstos no Contrato de Depósito.
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Lei societária das
Ilhas Virgens
Britânicas e
Memorando e
Estatuto Social da
Companhia

Lei societária do
Brasil

O Memorando e Estatuto Social (Memorandum and Articles of Association) da
Companhia estabelecem que cada ação da Companhia confere ao seu titular o direito a
um voto na assembleia geral de acionistas.
Sempre que as ações da companhia forem representadas por BDRs, os titulares de
BDRs não serão considerados acionistas da Companhia, não lhes sendo conferido
direito a voto nas assembleias da Companhia, tampouco lhes cabendo o direito de
participação nas referidas assembleias.
Direitos Econômicos
As companhias só podem pagar dividendos à conta de lucro líquido do exercício, de
lucros acumulados e de reserva de lucros. A cada assembleia geral ordinária, o
conselho de administração deverá submeter sua recomendação acerca da destinação do
lucro líquido do exercício social anterior, que será objeto de deliberação pelos
acionistas. Cabe à assembleia geral determinar as parcelas do lucro que serão
destinadas às reservas e à distribuição na forma de dividendos. Do lucro líquido do
exercício, 5% serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da
reserva legal, que não excederá 20% do capital social. De acordo com a Lei das
Sociedades por Ações, os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório,
em cada exercício, a parcela dos lucros estabelecida no estatuto ou, se este for omisso,
metade do lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido de determinados valores
previstos em lei.
A Lei das Sociedades por Ações permite, entretanto, que seja suspensa a distribuição
do dividendo obrigatório caso o conselho de administração informe à assembleia geral
que a distribuição é incompatível com a condição financeira da Companhia.
Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, o dividendo anual deve ser pago no prazo
de 60 dias a contar de sua declaração, a menos que a deliberação de acionistas
estabeleça outra data de pagamento que, em qualquer hipótese, deverá ocorrer antes do
encerramento do exercício social em que o dividendo tenha sido declarado. Os
acionistas têm prazo de três anos, contados da data em que os dividendos ou os juros
sobre capital próprio tenham sido postos à sua disposição, para reclamar os respectivos
pagamentos, após o qual o valor dos dividendos e/ou juros não reclamados, conforme
o caso, reverterá em favor da Companhia. Não obstante, isso não implica que
dividendos não possam ser pagos aos acionistas nos exercícios sociais seguintes.

Lei societária das
Ilhas Virgens
Britânicas e
Memorando e
Estatuto Social da
Companhia

De acordo com a legislação das Ilhas Virgens Britânicas e o Memorando e Estatuto
Social da Companhia, não há dividendo mínimo obrigatório a ser pago aos acionistas
da Companhia, nem periodicidade estabelecida para a distribuição de dividendos. O
lucro líquido, a livre critério do Conselho de Administração da Companhia, pode ser
capitalizado, utilizado para compensar prejuízo ou retido, e poderá não ser
disponibilizado para o pagamento de dividendos.
O conselho de administração da Companhia poderá aprovar distribuições a título de
dividendos sempre que julgarem adequado e no valor que julgarem adequado, caso
estejam razoavelmente convencidos que, imediatamente após a distribuição, o valor dos
ativos da Companhia continuará ultrapassando seu passivo e a Companhia poderá
continuar pagando suas dívidas à medida que forem vencendo (solvency test). Os
membros do conselho de administração poderão, no máximo 60 dias antes do dia em
que um dividendo deverá ser pago, fixar uma data como a data de registro com o
objetivo de determinar os acionistas com direito a receber o pagamento de um
dividendo. Se essa data de registro não for fixada, a data de registro para a determinação
dos acionistas com direito a receber o pagamento de um dividendo será o final do
expediente do dia em que os conselheiros aprovarem a deliberação relacionada a eles.
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Os dividendos poderão ser pagos em dinheiro ou mediante emissão de ações totalmente
integralizadas ou em outros bens. Deverá ser dada notificação de qualquer dividendo
declarado a cada acionista que conste no livro de registro da Companhia, e todos os
dividendos não reivindicados pelo período de 3 anos contados da declaração poderão
ser cancelados por meio de deliberação de conselheiros em benefício da Companhia.
Nenhum dividendo será pago em ações em tesouraria, nem incorrerão juros sobre
dividendos.
Lei societária do
Brasil

Lei societária das
Ilhas Virgens
Britânicas,
Memorando e
Estatuto Social da
Companhia e
regulamentação da
TSX.

Lei societária do
Brasil

Regulamentação
do Canadá

Emissão de novas ações e direito de preferência
No direito brasileiro pode haver emissão de ações sem a aprovação da assembleia geral,
caso o aumento de capital esteja dentro do limite do capital autorizado previsto no
Estatuto Social. O direito de preferência pode ser limitado no caso de companhias
abertas se a colocação das ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de
subscrição, conforme o caso, (i) for realizada em bolsa de valores ou mediante
subscrição pública; ou (ii) seja feita mediante permuta por ações, em oferta pública de
aquisição de controle.
O Conselho de Administração da Companhia poderá aprovar, a seu livre critério, a
emissão de um número ilimitado de novas ações da Companhia.
O Memorando e Estatuto Social da Companhia afastam expressamente o direito de
preferência dos acionistas da Companhia em novas emissões de ações, tanto no caso
de subscrições públicas como no caso de subscrições privadas.
A Companhia, pelo fato de ter suas ações listadas na Bolsa de Valores de Toronto
(TSX), deverá requerer a anuência prévia da TSX acerca de qualquer proposta de
emissão de ações da Companhia, ou autorização de emissão de ações para um propósito
específico.
Oferta pública em caso de alienação de controle
A lei societária brasileira dispõe que, na ocorrência de alienação, direta ou indireta, de
controle de uma companhia; os demais acionistas minoritários poderão vender suas
ações com direito a voto ao novo controlador a um preço de, pelo menos, 80% do valor
pago por ação com direito a voto integrante do novo bloco de controle. Tal venda
deverá se dar no âmbito de uma oferta pública de aquisição a ser realizada pelo novo
controlador da companhia.
Na qualidade de um emissor de valores mobiliários obrigado a cumprir obrigações de
reportar (reporting issuer), para os fins das leis de valores mobiliários canadenses, a
Companhia está sujeita ao National Instrument 62-104-Take-Over Bids and Issuer Bids
("NI 62-104").
Caso uma pessoa ("Ofertante") realize oferta para adquirir ações em quantidade tal que
os valores mobiliários detidos pelo Ofertante passem a representar 20% ou mais das
ações de emissão da Companhia, tal essa Ofertante estaria sujeito às regras de oferta
pública de aquisição (take-over bid) descritas na NI 62-104. Uma “oferta pública de
aquisição” (take-over bid) é definida como uma oferta para adquirir os valores
mobiliários com direito a voto em circulação de uma classe, feita para uma ou mais
pessoas ou empresas em uma jurisdição do Canadá (também conhecida como jurisdição
local) ou cujo último endereço nos livros da empresa-alvo esteja na jurisdição local,
onde os valores mobiliários sujeitos à oferta, juntamente com os valores mobiliários do
Ofertante, constituam 20% ou mais dos valores mobiliários em circulação da classe.
Nos termos da NI 62-104, uma oferta a adquirir inclui ofertas para compra, solicitações
de ofertas para venda e aceitações de ofertas para venda (independentemente de tais
ofertas terem sido solicitadas ou não) e "valores mobiliários do ofertante" é definido
como os valores mobiliários com relação aos quais o Ofertante seja o beneficial owner,
ou sobre os quais poder de controle ou direção seja exercido, na data de uma oferta para
aquisição, ou qualquer pessoa agindo em conjunto ou em conjunto com o Ofertante.
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As regras de oferta pública de aquisição sob NI 62-104 exigem que a todos os
detentores da mesma classe de valores mobiliários seja ofertada contrapartida idêntica
(ou uma escolha idêntica de contrapartida). Em uma situação em que um Ofertante
desencadeie as regras de oferta pública de aquisição, esse Ofertante deve (i) preparar
uma circular de aquisição descrevendo a oferta, incluindo a contraprestação oferecida,
o número de ações a serem adquiridas sob a oferta e quaisquer condições para a oferta;
e (ii) enviar uma cópia dessa circular de aquisição a todos os acionistas e arquivar uma
cópia dessa circular de aquisição no SEDAR - System for Electronic Document
Analysis and Retrieval (“SEDAR”) em www.sedar.com.
Uma oferta pública de aquisição está sujeita ainda a um requisito mínimo de oferta de
acordo com a NI 62-104, que declara que o Ofertante não deve aceitar valores
mobiliários depositados sob uma oferta pública de aquisição, a menos que mais de 50%
dos valores mobiliários em circulação sujeitos à a oferta (excluindo valores mobiliários
dos quais o Ofertante seja beneficial owner ou sobre os quais exerça poder de direção
ou controle, ou qualquer pessoa agindo em conjunto ou em conjunto com o Ofertante)
foi depositada sob a oferta e não retirada. A oferta deve permanecer aberta por um
período de depósito inicial de pelo menos 105 dias a partir da data da oferta. Se, no
final do período de depósito inicial, o Ofertante for obrigado a aceitar valores
mobiliários depositados sob a oferta, o Ofertante, entre outras coisas, deverá estender
o período durante o qual os valores mobiliários poderão ser depositados sob a oferta
por um período de pelo menos 10 dias. Se um número maior de valores mobiliários for
depositado em uma oferta de aquisição parcial do que o Ofertante está obrigado ou
disposto a adquirir nos termos da oferta, o Ofertante deve aceitar e pagar pelos valores
mobiliários proporcionalmente, desconsiderando frações, de acordo com o número de
valores mobiliários depositados por cada acionista.
Os requisitos discutidos acima com relação às ofertas de aquisição de ações que
constituem uma “oferta pública de aquisição” nos termos da NI 62-104 estão sujeitos a
certas isenções que podem estar disponíveis em determinadas circunstâncias. Exemplos
dessas isenções incluem, entre outros: (a) a isenção de “contrato privado”, que exige
que (i) as compras sejam feitas de no máximo 5 pessoas no total; (ii) a oferta não seja
feita amplamente aos detentores de valores mobiliários do emissor; e (iii) o valor da
contraprestação paga pelos valores mobiliários não exceda 115% do preço de mercado
dos valores mobiliários na data da oferta (conforme determinado de acordo com a NI
62-104); e (b) a isenção de “oferta pública de aquisição estrangeira”, que exige, entre
outras coisas, que (i) os detentores de valores mobiliários canadenses possuam menos
de 10% dos títulos em circulação da classe sujeitos à oferta no início da oferta; e (ii) o
mercado publicado no qual o maior volume de negociação de valores mobiliários dessa
classe ocorreu durante os 12 meses imediatamente anteriores ao início da oferta não era
o Canadá. Isenções adicionais e as condições relacionadas que devem ser satisfeitas
para se basear em uma isenção específica estão definidas na NI 62-104.

Descrição dos Brazilian Depositary Receipts
Os direitos dos titulares de BDRs estarão estabelecidos no Contrato de Depósito celebrado entre a Companhia
e o Itaú Unibanco S.A., na condição de Instituição Depositária do programa de BDR. Há diferenças entre ser
titular de BDRs e de ações, das quais algumas estão descritas abaixo:
Cada BDR representará uma ação de emissão da Companhia, mantidas em custódia pelo Citibank N.A.
("Instituição Custodiante") no Canadá.
Na condição de titular de BDRs, o investidor não será acionista da Companhia e, consequentemente, não poderá
exercer certos direitos conferidos apenas aos acionistas. Os direitos dos acionistas são disciplinados pelas leis
das Ilhas Virgens Britânicas, pelas disposições da legislação aplicável do Canadá (incluindo regulação de
valores mobiliários) e pelas disposições do Memorandum of Association e Estatuto Social da Companhia. Os
direitos dos titulares de BDRs são regidos pelas leis do Brasil e pelas disposições do Contrato de Depósito.
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Por ser um sumário, a descrição a seguir não contém todas as informações que possam ser consideradas
relevantes para o investidor. Para obter informações mais completas o investidor deverá ler as normas e
regulamentos aplicáveis aos BDRs, especificamente a Instrução CVM 480 e a Instrução CVM 332.
Segue abaixo um resumo das disposições relevantes do Contrato de Depósito:
Contrato de Depósito
O Contrato de Depósito rege a relação entre a Companhia e a Instituição Depositária em relação à emissão,
escrituração e cancelamento, no Brasil, dos BDRs representativos das ações emitidas pela Companhia e
depositadas em custódia junto à Instituição Custodiante. O Contrato de Depósito rege também os atos da
Instituição Depositária com relação à administração do Programa de BDR e dos serviços a serem executados
pela Instituição Depositária para os titulares de BDRs.
Sistema de Registro dos BDRs; Titularidade e Negociação de BDRs
A propriedade dos BDRs presumir-se-á por meio do extrato a ser fornecido pela Instituição Depositária, aos
titulares de BDRs que mantenham seus certificados registrados no Sistema de Registro de BDRs, e por meio de
extrato de custódia a ser fornecido pela B3, aos titulares de BDRs que mantenham seus certificados custodiados
nesta última instituição
Negociações de BDRs deverão ser feitas, em geral, mediante a intermediação de uma sociedade corretora ou
outra entidade autorizada a operar na B3, no ambiente de negociação e liquidação da B3.
Cancelamento dos BDRs
Os detentores de BDR poderão a qualquer momento solicitar o cancelamento da totalidade ou de parte de seus
BDRs, mediante instrução à corretora brasileira perante a qual se encontram custodiados seus BDRs no Brasil
para que ela providencie o cancelamento dos BDRs perante a Instituição Depositária, bem como mediante a
comprovação de que foram pagas as taxas aplicáveis pela prestação do respectivo serviço e eventuais tributos,
conforme previsto no Contrato de Depósito.
Emissão de BDRs a descoberto
Em nenhuma circunstância a Instituição Depositária poderá emitir BDRs sem a confirmação pela Instituição
Custodiante de que um número correspondente de ações foi depositado junto à Instituição Custodiante.
Restrições aos BDRs
Os titulares de BDRs poderão encontrar dificuldades para exercer os seus direitos, na medida em que os mesmos
devem ser exercidos por meio da Instituição Depositária. O fato de os direitos somente poderem ser exercidos
por meio da Instituição Depositária por si só já dificulta seu exercício. Entre as dificuldades que poderão ser
enfrentadas pelos detentores de BDRs no exercício de seus direitos, destaca-se que o direito de voto conferido
às ações e, indiretamente, aos BDRs, deve ser exercido pelos detentores de BDRs por intermédio da Instituição
Depositária (a qual, por sua vez, instruirá a Instituição Custodiante), sendo que os mecanismos existentes
relacionados às notificações sobre assembleias gerais e instruções sobre voto, constantes do Contrato de
Depósito, apesar de terem sido estabelecidos de modo a prover prazo suficiente para que, em condições normais,
os referidos direitos sejam exercidos, não podem assegurar que o detentor de BDRs efetivamente consiga
exercer tal direito de voto, em especial, caso a convocação de Assembleia ou a instrução de voto não cheguem
aos seus destinatários em tempo hábil por motivos que não estejam sob o controle da Companhia e da Instituição
Depositária. Os detentores de BDRs não terão direito de participar fisicamente nas assembleias.
Dividendos
Quaisquer dividendos que sejam pagos pela Companhia e recebidos pela Instituição Custodiante, e, em seguida
pagos pela Instituição Custodiante e recebidos pela Instituição Depositária, com relação às ações depositadas
em custódia junto à Instituição Custodiante, serão pagos pela Instituição Depositária ao respectivo titular de
BDR, sujeito às taxas Instituição Depositária e da Instituição Custodiante e quaisquer outras taxas aplicáveis,
se houverem. Os titulares de BDRs, sob acordos contratuais de BDRs, serão efetivamente colocados na mesma
posição econômica de acionistas (como se fossem acionistas).
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Nosso memorando de associação e estatuto social e as leis das Ilhas Virgens Britânicas estabelecem que os
conselheiros da Companhia podem, por resolução de conselheiros, autorizar a distribuição de lucros da
Companhia sob a forma de dividendos, em data e montante que entenda adequados, se estiver convencido,
razoavelmente, que imediatamente após a distribuição de tais dividendos o ativo da Companhia continuará
superando seu passivo e que a Companhia continuará apta a pagar suas obrigações, conforme tornem-se
exigíveis.
Outras Distribuições
Sempre que a Instituição Depositária receber outras distribuições (seja em dinheiro ou ações), que não as
anteriormente prescritas, a Instituição Depositária deverá distribuí-las aos titulares de BDRs, na proporção do
número de BDRs detidos por eles, desde que de acordo com o disposto no Contrato de Depósito e na legislação
aplicável. Não serão oferecidos aos titulares de BDRs direitos ou quaisquer outras prerrogativas que sejam ou
resultem ilegais ou incompatíveis com a legislação brasileira vigente.
A Instituição Depositária obriga-se a transferir à B3 os recursos que lhe forem pagos pela Companhia,
diretamente ou por intermédio da Instituição Custodiante, relativos às distribuições em dinheiro a que tenham
direito os titulares dos BDRs registrados no sistema da B3, bem como os recursos que obtiver com a venda de
frações de BDRs na B3, se for o caso. Caberá à B3 repassar tais recursos aos agentes de custódia, que, por sua
vez, efetuarão o pagamento aos titulares dos BDRs.
Bonificação em Ações e Desdobramento
Em caso de bonificação ou desdobramento de ações, a Instituição Depositária emitirá novos BDRs
correspondentes a essas novas ações depositadas junto à Instituição Custodiante e então as creditará na conta
da B3. A B3, por sua vez, creditará os novos BDRs aos titulares de BDRs inscritos em seus registros. Somente
serão distribuídos BDRs inteiros. As frações geradas, insuficientes para formar um BDR, serão somadas e
vendidas em leilão na B3 e o valor proveniente da venda será creditado proporcionalmente a cada titular de
BDR. A Companhia poderá optar por não efetuar a distribuição dos BDRs adicionais aos titulares e alterar a
proporção entre ações e BDRs.
Grupamento
No caso de grupamento de ações, será efetuado o cancelamento automático de BDRs junto à B3 em número
suficiente para refletir a nova quantidade de ações depositadas perante a Instituição Custodiante. Somente serão
cancelados BDRs inteiros. As frações geradas, insuficientes para formar um BDR, serão somadas e vendidas
em leilão na B3, e o valor proveniente da venda será creditado proporcionalmente a cada titular de BDRs, se
assim for definido entre a Instituição Depositária e a Companhia. A Companhia poderá optar por não efetuar o
cancelamento dos BDRs necessários para registrar o grupamento aos titulares e alterar a proporção entre ações
e BDRs.
Cisão, Incorporação e Fusão
Os titulares de BDRs poderão ter direitos decorrentes de cisão, incorporação ou fusão que venha a ser deliberada
e divulgada pela Companhia, e o tratamento a ser adotado dependerá das características de cada evento.
Direitos de Preferência
De acordo com o Estatuto Social da Companhia, não haverá direito de preferência aos acionistas na subscrição
de novas ações. No entanto, caso a Companhia venha a oferecer aos titulares de suas ações quaisquer direitos
de subscrever novas ações ou outros direitos, os mesmos direitos serão oferecidos aos titulares de BDR por
meio da Instituição Depositária, que exercerá esses direitos direta ou indiretamente, em nome dos titulares de
BDR que instruíram a Instituição Depositária para assim proceder. A Companhia realizará a comunicação ao
mercado brasileiro, solicitando aos titulares dos BDRs manifestação de interesse em exercer o direito ou dele
dispor, informando à Instituição Depositária (diretamente ou por meio da Instituição Custodiante) as demais
informações relativas ao exercício do direito de preferência, tais como (i) o preço de emissão das novas ações;
(ii) o período de exercício do direito de preferência; (iii) a data limite para os titulares dos BDRs se
manifestarem perante a Instituição Depositária; (iv) o tratamento de eventuais sobras; e (v) outras informações
que tenham sido divulgadas no exterior.
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O titular de BDR é livre para exercer ou negociar esses direitos, observada a legislação aplicável. Na hipótese
de exercício do direito de preferência de ações, a Instituição Depositária emitirá novos BDRs, correspondentes
a essas ações, e os creditará aos titulares de BDRs.
Direitos de Voto dos BDRs
Os titulares de BDRs não são e não serão considerados acionistas e, portanto, não terão o direito de comparecer
à assembleia de acionistas, nem possuem quaisquer direitos sob o memorando de associação e o estatuto social
da Companhia ou as leis das Ilhas Virgens Britânicas. Titulares de BDRs terão o direto de orientar a Instituição
Depositária com relação a como o voto atrelado à respectiva ação deverá ser realizado. A Instituição Depositária
será informada de quaisquer assembleias de acionistas a serem realizadas e a Instituição Depositária notificará
os titulares de BDRs, solicitando instrução de voto de cada titular de BDRs com relação às ações subjacentes
aos BDRs, a serem enviadas no prazo previsto pela Instituição Depositária.
Cancelamento de Registro perante a CVM
A Companhia poderá cancelar seu registro de emissor estrangeiro na CVM para negociação de BDRs na B3.
Nesse caso, a Companhia deverá informar, imediatamente, à Instituição Depositária sobre tal pedido de
cancelamento e observar os procedimentos para descontinuidade do referido programa previstos no Manual do
Emissor da B3.
Aditamento, Vigência e Resolução do Contrato de Depósito
A Companhia pode acordar com a Instituição Depositária a alteração do Contrato de Depósito e dos direitos
dos BDRs sem o consentimento dos titulares de BDRs.
O contrato celebrado com a Instituição Depositária vigorará por prazo indeterminado, podendo ser denunciado,
sem ônus, por qualquer parte, mediante aviso escrito com 60 (sessenta) dias de antecedência, ficando a critério
da parte denunciada dispensar a outra parte do cumprimento do prazo de aviso prévio. O contrato poderá ser
resolvido pelas partes por infrações contratuais e nos termos previstos no contrato.
Em caso de término do contrato por denúncia ou resolução a Companhia deverá comunicar o término do
contrato aos titulares de BDRs com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data de rescisão incluída na
notificação de término do contrato.
Responsabilidade do Titular pelos Tributos
O titular de BDR será responsável pela apuração e recolhimento de todos e quaisquer tributos ou outros encargos
governamentais devidos em razão da titularidade dos BDRs, ou das ações de sua titularidade, bem como aqueles
incidentes sobre quaisquer negociações de BDRs.
Geral
A Companhia obriga-se ainda a (a) cumprir todas as obrigações que lhe são impostas pela Instrução CVM
332/00, Instrução CVM 480/09 e demais normativas aplicáveis; (b) divulgar simultaneamente no Brasil o
calendário de eventos corporativos, bem como comunicado sobre a realização de quaisquer desses eventos,
incluindo a assembleia geral de acionistas, reunião do conselho de administração, reunião com analistas, entre
outros eventos; e (c) divulgar simultaneamente no Brasil as informações prestadas pela Companhia em seu país
de origem e nos países em que sejam negociados os valores mobiliários.
Salvo previsto em contrário nas normas e regulamentos aplicáveis, a Companhia e a Instituição Depositária não
se responsabilizam por qualquer ação ou omissão de qualquer titular de BDRs com relação às obrigações do
referido titular, nos termos das leis ou regulamentações brasileiras relativas a investimentos estrangeiros no
Brasil, relacionadas ao resgate e venda das ações depositadas perante a Instituição Custodiante, incluindo, mas
não se limitando a quaisquer falhas no cumprimento de um requisito de registro do investimento em
conformidade com os termos de quaisquer normas brasileiras aplicáveis, ou quaisquer falhas em relatar as
transações em moeda estrangeira no Banco Central do Brasil, conforme o caso.

PÁGINA: 382 de 394

Formulário de Referência - 2020 - AURA MINERALS INC.

Versão : 8

19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável. A Companhia não aprovou planos de recompra de ações nos últimos 3 exercícios sociais e no exercício
social corrente.
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável. A Companhia não possuía valores mobiliários em tesouraria nos últimos 3 exercícios sociais e no exercício
social corrente.
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19.3 – Outras informações relevantes
Não há outras informações que o emissor julgue relevantes.
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

14/02/2020

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração.
Cargo e/ou função

(a) todos os conselheiros, diretores e funcionários da Companhia ou de suas subsidiárias;
(b) qualquer outra pessoa contratada ou profissionalmente engajada com a Companhia, ou
agindo em nome desta, ou de qualquer de suas subsidiárias;
(c) parentes, cônjuge ou qualquer outra pessoa que resida com uma das pessoas referidas acima,
ou filhos dependentes de tais pessoas; e
(d) partnerships, trusts, empresas, planos de previdência e entidades similares sobre as quais
qualquer uma das pessoas supracitadas exerça controle ou direção.
Para efeitos da Política, as pessoas mencionadas acima são coletivamente denominadas
Company Personnel ("Colaborador").

Principais características e locais de consulta
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A insider trading policy da Companhia (política de informações privilegiadas) ("Política") foi revisada e aprovada pelo Conselho de
Administração da Companhia e poderá ser novamente revisada ou atualizada periodicamente pelo Comitê de Governança Corporativa,
Remuneração e Nomeação ou pelo Conselho de Administração. Toda alteração à Política estará sujeita à aprovação do Conselho de
Administração.
Cabe ao Conselho de Administração da Sociedade nomear uma ou mais pessoas para atuar como administrador e ser responsável pela
aplicação da Política.
Um Colaborador que detenha Informação Privilegiada (conforme abaixo definida) não poderá adquirir, alienar, ou de qualquer forma
negociar valores mobiliários de emissão da Companhia, até:
(a)dois dias após a divulgação ao público da Informação Privilegiada, seja por comunicado à imprensa ou protocolo na autoridade
regulatória competente; ou
(b) que a informação Privilegiada deixe de ser relevante.

Nos termos da Política, todas as referências à negociação de valores mobiliários da Companhia incluem: (i) qualquer compra ou venda
de valores mobiliários da Companhia, incluindo o exercício de opções de compra de ações outorgadas sob o plano de opções de compra
de ações da Companhia e a aquisição de ações ou quaisquer outros valores mobiliários de acordo com qualquer plano ou acordo de
benefícios da Companhia, e (b) qualquer transação ou acordo fundado em contratos derivativos ou outra transação ou acordo cuja
notificação a autoridade competente seria obrigatória nos termos da legislação aplicável relacionada ao uso de derivativos, ou ainda,
transações de equity monetization.
"Informação Privilegiada" significa:
(a) uma mudança nos negócios, nas operações ou no capital da Companhia que seja razoavelmente esperado que cause um efeito
significativo sobre o preço ou valor de mercado dos valores mobiliários da Companhia;
(b) um fato que afete de maneira significativa, ou que seja razoavelmente esperado que cause um efeito significativo, sobre o preço ou
valor de mercado dos valores mobiliários da Companhia; ou
(c) qualquer informação que não esteja disponível ao público em geral e que um investidor sensato (reasonable) consideraria importante
para comprar, vender ou manter valores mobiliários da Companhia em qualquer hipótese, desde que não tenha sido divulgado ao
público em geral.

É vedado aos Colaboradores comunicar Informações Privilegiadas a qualquer pessoa de fora da Companhia, salvo se: (a) a divulgação
for necessário ao curso normal dos negócios da Companhia, desde que a pessoa que receba tal informação primeiro assine um termo
de confidencialidade em favor da Companhia e que a divulgação seja feita com relação ao estritamente necessário para cumprimento da
obrigação de tal pessoa em favor da Companhia; (b) a divulgação for exigida em decorrência de processo judicial; ou (c) a divulgação for
expressamente autorizada pelo Disclosure Policy Administrator (administrador da política de divulgação) nomeado na forma da política
de divulgação de informações, ou sob a autorização do Conselho de Administração da Companhia. Sendo que, observado o acima
disposto, Informações Privilegiadas da Companhia devem ter a sua confidencialidade preservada por todos os Colaboradores, até que
estas venham a ser divulgadas ao público em geral.
A política pode ser consultada em https://valor.globo.com/valor-ri/
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Períodos de vedação e descrição
É dever dos indivíduos designados abaixo notificar o Trading Policy Administrator (administrador
dos procedimentos de fiscalização da política de negociação) sobre qualquer proposta de negociação com valores mobiliários da
Companhia antes de efetuar a referida negociação, a fim de confirmar a inexistência de
Informações Privilegiadas que não tenham sido divulgadas ao público em geral:
(a) conselheiros;
(b) o Chief Executive Officer (CEO), o Presidente, o Chief Operating Officer (COO), o Chief
Transformation Officer (CTO) ou o Chief Financial Officer (CFO);
(c) o funcionário que se reporte diretamente a qualquer das pessoas indicadas na alínea (b)
acima;
(d) o membro da equipe de Sales (comercial) que seja Regional Director (Diretor Regional) ou
Country Director (Diretor Nacional);
(e) o membro da equipe financeira;
(f) uma pessoa que seja notificada pelo Insider Trading Policy Administrator de que as
negociações dessa pessoa com valores mobiliários da Companhia estão sujeitas a uma
aprovação prévia de acordo com a Política; e
(g) um parente, cônjuge ou outra pessoa que more na residência ou um filho dependente de
qualquer das pessoas supracitadas.

É vedado a qualquer pessoa que esteja sujeita à Política negociar valores mobiliários da
Companhia durante o período que se inicia no último dia do último mês de cada trimestre fiscal e
termina no segundo dia útil após a data em que um comunicado à imprensa tenha sido emitido
em relação às demonstrações financeiras intermediárias ou anuais da Companhia ("período de
black-out").
Períodos adicionais de black-out podem ser prescritos, a qualquer momento, pelo Insider Trading
Policy Administrator sempre que possam existir Informações Privilegiadas da Companhia que
tornem inapropriado aos Colaboradores da Companhia a negociação com valores mobiliários
desta.
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20.2 – Outras informações relevantes
Não aplicável, uma vez que todas as informações relevantes relacionadas a esta Seção 20 foram disponibilizadas
na Seção 20.1 acima.

PÁGINA: 389 de 394

Formulário de Referência - 2020 - AURA MINERALS INC.

Versão : 8

21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações
21.1 – Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação de
informações
O Gerente de Relações com Investidores da Companhia é o Disclosure Policy Administrator (Administrador da
Política de Divulgação), a pessoa responsável por supervisionar os controles, procedimentos e práticas de
divulgação da Companhia, de acordo com o previsto na Disclosure Policy (Política de Divulgação de
Informações). Sujeito: (a) à legislação aplicável, (b) às informações periódicas a serem divulgadas (como
resultados trimestrais), e (c) a qualquer acontecimento (development) que o Conselho de Administração
determine como de necessária divulgação imediata ao público; compete ao Disclosure Policy Administrator
(Administrador da Política de Divulgação) assegurar que esteja sendo conduzido continuamente o
monitoramento adequado das informações e acontecimentos da Companhia para fins de divulgação (com os
resultados de tal monitoramento sendo relatados ao Conselho de Administração), avaliando essas informações
e acontecimentos quanto à materialidade e determinando se e quando essas informações relevantes requerem
divulgação pública.
Antes da divulgação, o Disclosure Policy Administrator (Administrador da Política de Divulgação) deverá
revisar o texto das declarações verbais e documentos que contenham informações relevantes ou que serão
protocolados junto aos reguladores de valores mobiliários competentes, ao governo ou a agências
governamentais, conforme determinado pela legislação societária ou de valores mobiliários aplicável, ou, ainda,
junto a qualquer sistema bolsa ou Quotation and Trade Reporting System, nos termos determinados em seu
regulamento, Estatuto Social ou regras ("Requisitos da Bolsa de Valores" – originalmente definido como Stock
Exchange Requirements), a fim de assegurar que a declaração ou documento, conforme aplicável: (i) não
contenha uma "declaração falsa" (tal como definido na legislação canadense sobre valores mobiliários); e (ii)
seja feita de forma clara e precisa, com uma redação acessível aos investidores em geral. Essa revisão será feita
como complemento, e não substituição da revisão dessas declarações e documentos por outros conselheiros,
diretores ou funcionários da Companhia, responsáveis pelas questões discutidas em tais declarações e
documentos e/ou, ainda, pela revisão dessas declarações ou documentos.
É dever de toda pessoa sujeita à Política de Divulgação de Informações, caso tome ciência de que: (a) qualquer
informação divulgada publicamente pela Companhia contenha uma declaração falsa; ou (b) ocorreu, ou pode
ter ocorrido, uma falha na divulgação de informações relevantes de forma tempestiva, notificar o Disclosure
Policy Administrator (Administrador da Política de Divulgação), o qual deverá realizar uma investigação
adequada das informações e assegurar que as informações relevantes, ou a correção das informações divulgadas,
conforme aplicável, sejam prontamente divulgadas.
A Companhia elegeu determinados diretores como seus porta-vozes. Os funcionários que não estiverem
autorizados a atuar como porta-vozes não poderão responder, em qualquer hipótese, a questionamentos da
comunidade investidora, da mídia, ou de terceiros, caso essa função esteja fora do escopo das responsabilidades
habituais do seu cargo, a menos que tenham recebido uma solicitação específica de um porta-voz autorizado.
De acordo com as leis societárias e de valores mobiliários sobre divulgação de informações periódicas, as
demonstrações financeiras anuais serão revisadas pelo Comitê de Auditoria e aprovadas pelo Conselho de
Administração, e as demonstrações financeiras intermediárias serão revisadas pelo Comitê de Auditoria. O
Comitê de Auditoria também revisará comunicados à imprensa referentes às demonstrações financeiras anuais
e intermediárias, bem como quaisquer divulgações de resultados feitas pela Companhia.
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21.2 – Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos relativos à
manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
Nos termos da Política de Divulgação de Informações, nenhum conselheiro, diretor ou funcionário da
Companhia poderá divulgar ou discutir qualquer informação não pública potencialmente relevante sobre a
Companhia para ou com qualquer pessoa de fora da Companhia, exceto se: (a) a divulgação for necessária à
condução dos negócios da Companhia, desde que a pessoa que receba tal informação primeiro assine um termo
de confidencialidade em favor da Companhia e que a divulgação seja feita com relação ao estritamente
necessário para cumprimento da obrigação de tal pessoa em favor da Companhia; (b) a divulgação for exigida
em decorrência de processo judicial; ou (c) a divulgação for expressamente autorizada pelo Disclosure Policy
Administrator (Administrador da Política de Divulgação) ou pelo Conselho de Administração, conforme o caso.
Adicionalmente, nenhum conselheiro ou diretor da Companhia, que não seja o Disclosure Policy Administrator
(Administrador da Política de Divulgação) ou o Conselho de Administração poderá autorizar, permitir ou
aquiescer com declarações ou divulgações públicas ou protocolo junto a uma autoridade reguladora de valores
mobiliários por ou em nome de uma "pessoa influente" (influential person) que esteja relacionada à Companhia.
Para os fins da presente, "pessoa influente" significa um controlador da Companhia (control person), um
promotor (promoter), ou insider que não seja um conselheiro ou diretor da Companhia, em cada caso, conforme
sua definição segundo as leis de valores mobiliários provinciais canadenses aplicáveis.
É considerada informação relevante qualquer acontecimento ou informação referente aos negócios e assuntos
da Companhia que resulte, ou que seja razoável esperar que possa resultar em mudança significativa no preço
ou valor de mercado dos valores mobiliários da Companhia. Uma informação também é considerada “relevante”
se um investidor sensato (reasonable) a considerar como uma informação importante para a decisão de comprar,
vender ou manter valores mobiliários da Companhia.
Em circunstâncias nas quais o Disclosure Policy Administrator (Administrador da Política de Divulgação) tenha
determinado o caráter sigiloso de uma informação relevante, ele deverá assegurar a confidencialidade dessas
informações. Até que as informações relevantes sejam divulgadas ao mercado, a Companhia deverá se assegurar
de que pessoas com acesso à informação relevante estejam cientes de que tal informação não foi divulgada e
que deverá permanecer confidencial. A Política de Divulgação de Informação determina que todos os
conselheiros, diretores e empregados da Companhia devem tomar medidas apropriadas para salvaguardar a
confidencialidade das informações, devendo, inclusive, observar os procedimentos para a restrição de acesso a
dados eletrônicos confidenciais, repositórios de documentos confidenciais, bem como evitar discussões acerca
de informações relevantes em lugares que possam ser ouvidas acidentalmente.
Tão logo o Disclosure Policy Administrator (Administrador da Política de Divulgação) determine que uma
informação ou acontecimento constitui informação relevante e que esta informação deve ser divulgada, tal
divulgação deverá ser realizada ao público de forma ampla e não excludente, a menos que o Disclosure Policy
Administrator (Administrador da Política de Divulgação) determine, de maneira fundamentada, que a
divulgação de tais informações ou acontecimentos poderão, nos termos da legislação aplicável e dos Requisitos
da Bolsa de Valores, ser mantidas em sigilo até que ele determine ser apropriado ou necessário divulgá-las ao
público.
Os comunicados à imprensa que tenham por objeto informações relevantes deverão conter detalhamento
suficiente para permitir à mídia e aos investidores compreender a importância e a natureza de tais informações,
cabendo-lhes evitar exageros ou comentários promocionais. Os comunicados à imprensa que contenham
informações relevantes serão divulgados através de uma agência de notícias aprovada que preste serviços de
distribuição simultânea no Canadá, nos Estados Unidos ou internacionalmente. Os comunicados à imprensa
serão transmitidos para todas as bolsas de valores em que os valores mobiliários da Companhia estiverem
listados e respectivos órgãos regulatórios competentes, conforme legislação aplicável, em especial, no SEDAR
(System for Electronic Document Analysis and Retrieval criado pelos reguladores de valores mobiliários do
Canadá), assim como agências de distribuição de notícias, mídia internacional especializada e mídia local
especializada, nos locais onde a Companhia mantém sua sede ou suas operações, conforme sejam consideradas
apropriadas, de tempos em tempos, pelo Disclosure Policy Administrator (Administrador da Política de
Divulgação) ou pelo Conselho de Administração. Os comunicados à imprensa também serão publicados no site
da Companhia assim que possível após a divulgação pela agência de notícias.
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O Disclosure Policy Administrator (Administrador da Política de Divulgação) também deverá determinar se a
informação relevante consiste em uma "alteração relevante", tal como definida nos termos da regulação
canadense sobre valores mobiliários, e, se esse for esse o caso, a Companhia deverá arquivar, junto às comissões
de valores mobiliários canadenses competentes, um relatório de "alteração relevante" ("material change"
report), observando o prazo máximo de 10 dias a contar da ocorrência da "alteração relevante".
Teleconferências poderão ser realizadas para tratar de demonstrações de resultados trimestrais e anuais, ou
assuntos relevantes da Companhia, caso assim seja autorizado pelo Disclosure Policy Administrator
(Administrador da Política de Divulgação). Durante essas teleconferências caberá ao porta-voz ou pessoa
devidamente autorizada pelo Disclosure Policy Administrator (Administrador da Política de Divulgação) ou
pelo Conselho de Administração, discutir aspectos centrais dos resultados ou assuntos relevantes, conforme o
caso, sendo que tais discussões deverão ser acessíveis simultaneamente por todas as partes interessadas, alguns
enquanto participantes por via telefônica, outros em modo escuta via telefone ou teleconferência transmitida
via Internet. Todas as informações suplementares distribuídas aos participantes deverão ser disponibilizadas no
site da Companhia para que outras pessoas visualizem. Um arquivo de áudio ou sua transcrição também deverão
ser disponibilizados no site da Companhia na sequência da teleconferência.
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21.3 – Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e fiscalização da
política de divulgação de informações
O Conselho de Administração da Companhia adotou a Política de Divulgação de Informações no dia 14 de
fevereiro de 2020. A Política de Divulgação de Informações deverá ser revisada periodicamente pelo Corporate
Governance, Compensation and Nominating Comittee (Comitê de Governança Corporativa, Remuneração e
Nomeação). Todos os aditamentos à Política de Divulgação de Informações estão sujeitos à aprovação do
Conselho de Administração.
O Disclosure Policy Administrator (Diretor da Política de Divulgação) é responsável por supervisionar os
controles de divulgação, procedimentos e práticas da Companhia.
O Disclosure Policy Administrator (Diretor da Política de Divulgação) deverá se reunir com os diretores da
Companhia e com os empregados operacionais de maior senioridade (senior operational employees), na
periodicidade que a Política de Divulgação de Informações determinar apropriada, para discutir e revisar,
conforme aplicável, as informações e melhorias, o sistema de conformidade de divulgação e a Política de
Divulgação de Informações.
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21.4 – Outras informações relevantes
Não aplicável, uma vez que todas as informações relevantes relacionadas a esta Seção 21 foram disponibilizadas
nas Seções 21.1 a 21.3 acima.
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