Fato Relevante
Aura Divulga o Desdobramento de Ações e de BDRs
ROAD TOWN, Ilhas Virgens Britânicas, 5 de Agosto de 2020 – Aura Minerals Inc. (“Aura” ou “Companhia”) (TSX: ORA) (B3:
AURA32), em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada, e nos termos da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, anuncia que o seu
Conselho de Administração aprovou o desdobramento das ações de emissão da Companhia, de forma que cada ação emitida
será desdobrada em 15 (quinze) ações ("Desdobramento de Ações"). Assim, em decorrência do Desdobramento de Ações,
os acionistas passarão a deter, para cada ação atualmente detida, 15 (quinze) ações de emissão da Companhia.
Em função do Desdobramento de Ações, os Brazilian Depositary Receipts ("BDRs") emitidos ou a serem emitidos em razão
da oferta pública de distribuição primária e secundária de BDRs, com esforços restritos, previamente anunciada, serão
divididos na mesma proporção do Desdobramento de Ações ("Desdobramento de BDRs"), de forma que, em decorrência
do Desdobramento de BDRs, para cada BDR atualmente detido, seus titulares passarão a deter 15 (quinze) BDRs de emissão
da Companhia.
A Companhia divulgará ao mercado a(s) data(s) de corte e a(s) prevista(s) data(s) de crédito para o Desdobramento de Ações
e para o Desdobramento de BDRs, assim como demais datas e detalhes relevantes, em tempo oportuno.
O Desdobramento de Ações está sujeito à aprovação da Bolsa de Valores de Toronto ("TSX").
Informações Prospectivas
Este fato relevante contém “informações prospectivas” e “declarações prospectivas” (em conjunto, “declarações
prospectivas”) que incluem, mas não se limitam, à realização do Desdobramento de Ações e do Desdobramento de BDRs.
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:
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