Aura Minerals Inc.
Fato Relevante
ROAD TOWN, Ilhas Virgens Britânicas, 22 de junho de 2020 - Aura Minerals Inc. (“Aura” ou a “Companhia”)
(TSX: ORA) (B3: AURA33) anunciou hoje que o conselho de administração da Companhia aprovou uma política
de dividendos para a Companhia (a “Política de Dividendos”).
De acordo com a Política de Dividendos, a Companhia determinará um dividendo anual com base em 20% de seu
EBITDA Ajustado anual menos investimentos de manutenção e de exploração, pagável em dinheiro aos titulares
de suas ações.
Os dividendos deverão ser declarados e pagos uma vez ao ano a partir de 2021, com base nos resultados do ano
anterior, com uma data base no dia ou logo após o anúncio dos resultados financeiros anuais da Companhia.
Como tal, qualquer dividendo a pagar de acordo com a Política de Dividendos será pago no segundo trimestre de
cada ano. A declaração de dividendos de acordo com a Política de Dividendos está sujeita ao critério do conselho
de administração da Companhia, levando em consideração os melhores interesses da Companhia e as limitações
impostas pelos testes de solvência contidos no memorando de associação e estatuto social (memorandum of
association and articles of association) da Companhia e outros requisitos da legislação societária aplicável. Nada
na Política de Dividendos deve restringir o poder de decisão do conselho de administração da Companhia de
autorizar investimentos de manutenção e exploração que o conselho de administração considere ser do melhor
interesse da Companhia. Esses gastos poderão limitar os valores futuros de dividendos a pagar de acordo com a
Política de Dividendos.

Medidas financeiras não contempladas pela norma IFRS
A Companhia incluiu certas medidas financeiras não contempladas pela norma IFRS neste comunicado à
imprensa, incluindo o EBITDA Ajustado, que não é reconhecido pelo IFRS e não possui um significado padronizado
prescrito pelo IFRS. Maiores detalhes sobre medidas financeiras não IFRS são fornecidos na Discussão e Análise
da Administração da Companhia, que acompanha suas demonstrações financeiras arquivadas periodicamente no
SEDAR em www.sedar.com

Informações Prospectivas
Este fato relevante contém “informações prospectivas” e “declarações prospectivas” (coletivamente, “declarações
prospectivas”) que incluem, mas não se limitam, à conclusão da Oferta, à definição do Preço por BDR, ao uso
esperado dos recursos da Oferta pela Companhia e à listagem das Ações pela TSX.
Riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, muitos dos quais estão além da capacidade da
Companhia de prever ou controlar, podem fazer com que os resultados reais difiram de forma relevante daqueles
contidos nas declarações prospectivas. Referência específica é feita ao Formulário de Referência mais recente
arquivado perante a CVM e a B3 para uma discussão de alguns dos fatores subjacentes às declarações
prospectivas.
Todas as declarações prospectivas aqui estão qualificadas por esta declaração de advertência. Assim, os leitores
não devem depositar confiança indevida em declarações prospectivas. A Companhia não assume nenhuma
obrigação de atualizar publicamente ou de outra forma revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como
resultado de novas informações ou eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme possa ser exigido por lei.
Se a Companhia atualizar uma ou mais declarações prospectivas, não deve ser feita nenhuma inferência de que
fará atualizações adicionais em relação a essas ou outras declarações prospectivas.

Sobre a Aura 360°
A Aura é focada na mineração em termos completos – pensando de forma holística sobre como seus negócios
impactam e beneficiam cada um de nossos stakeholders: nossa companhia, nossos acionistas, nossos
funcionários e os países e comunidades que atendemos. O que nós chamamos de Mineração 360°.

A Aura é uma empresa focada no desenvolvimento e operação de projetos de ouro e metais básicos nas Américas.
Os ativos produtores da Companhia incluem a mina de ouro de San Andres em Honduras, a mina de ouro
Ernesto/Pau-a-Pique no Brasil, a mina de cobre, ouro e prata de Aranzazu no México e uma mina de ouro préoperacional nos Estados Unidos, Gold Road. Além disso, a Companhia possui mais dois projetos de ouro no Brasil,
Almas e Matupá, e um projeto de ouro na Colômbia, Tolda Fria.
Para mais informações, visite o site da Aura em http://auraminerals.com/investidores ou entre em contato:
Relações com Investidores
Sr. Gabriel Catalani
E-mail: ri@auraminerals.com
Telefone: (11) 2164-7340
http://auraminerals.com/investidores/
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