Aura Minerals Inc.
Fato Relevante
ROAD TOWN, Ilhas Virgens Britânicas, 05 de agosto de 2020 – Aura Minerals Inc. (TSX: ORA) (B3: AURA32)
(“Companhia” ou “Aura”) em cumprimento do disposto no parágrafo 4º, artigo 157 da Lei n.º 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada e da Instrução CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada,
e no artigo 20 da Instrução CVM n.º 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, informa aos seus
acionistas e ao mercado em geral que decidiu passar a divulgar projeções ao mercado, e, portanto, reapresentou
nesta data seu Formulário de Referência, com a seção 11 atualizada.
Disponibilizamos, a seguir, as projeções para o segundo semestre de 2020 transcritas na seção 11 do
Formulário de Referência da Companhia:
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:

San Andrés
Minas Brasileiras
Aranzazu
Gold Road
Total

Produção de onças equivalentes de ouro
(milhares)
Segundo semestre de 2020
Mínimo
Máximo
40
46
37
43
34
39
8
10
118
138

Produção de onças equivalentes de
ouro (milhares)
Ano de 2020
Mínimo
Máximo
63
69
62
68
62
68
8
10
196
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:

San Andrés
Minas Brasileiras
Aranzazu
Gold Road
Total

Segundo semestre 2020
(US$ / onça equivalente produzida)
Mínimo
Máximo
779
943
586
733
699
846
*
*
691
844

Ano de 2020
(US$ / onça equivalente produzida)
Mínimo
Máximo
855
962
735
825
807
891
*
*
800
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.

Recomendamos a consulta à seção 11 do Formulário de Referência, disponível no site da CVM
(http://www.cvm.gov.br/) e no site da Companhia (http://auraminerals.com/investidores/).

Ademais, a Companhia informa que divulgou, nesta data, suas informações financeiras referentes ao período
de três meses encerrado em 30 de junho de 2020, disponíveis em no site da CVM (http://www.cvm.gov.br/) e no
site da Companhia (http://auraminerals.com/investidores/).

Medidas financeiras não contempladas pela norma IFRS
A Companhia incluiu certas medidas financeiras não contempladas pela norma IFRS neste fato relevante, que
não são reconhecidas pelo IFRS e não possuem 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
(www.sedar.com),
no
site
da
CVM
(http://www.cvm.gov.br/) e
no
site
da
Companhia
(http://auraminerals.com/investidores/).
Informações Prospectivas
Este fato relevante contém “informações prospectivas” e “declarações prospectivas” (em conjunto, “declarações
prospectivas”).
Riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, muitos dos quais estão além da capacidade
da Companhia de previsão ou controle, 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
pré-operacional 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/

