Fato Relevante
Aura anuncia primeiro carregamento de ouro da mina Gold Road
ROAD TOWN, Ilhas Virgens Britânicas, 17 de setembro de 2020 – Aura Minerals Inc. (TSX: ORA) (B3: AURA32)
(“Companhia” ou “Aura”) anuncia que a mina de Gold Road (“Gold Road”), localizada no Arizona, Estados
Unidos, embarcou hoje seu primeiro lote de ouro fundido desde sua aquisição pela Aura Minerals, ocorrida no
final de Março deste ano. Foram embarcadas 582 onças de ouro equivalente, correspondente a
aproximadamente uma semana de produção.
O desempenho da produção até o momento está em linha com as expectativas da Companhia e a Aura espera
que a Gold Road declare produção comercial no 4º trimestre de 2020

Informações Prospectivas
Este Comunicado contém “informações prospectivas” e “declarações prospectivas” (coletivamente,
“declarações prospectivas”) que incluem expectativas sobre a entrada em operação comercial da mina de
Gold Road.
Riscos, incertezas e outros fatores conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais estão além da capacidade
de previsão ou controle da Companhia, podem levar aos resultados obtidos reais serem diferentes
materialmente daqueles contidos nas declarações prospectivas se tais riscos, incertezas ou fatores se
materializarem.
Referência específica é feita ao Formulário de Referência mais recente arquivado perante a CVM para uma
discussão de alguns dos fatores de risco 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 a mina de ouro de
Gold Road nos Estados Unidos. 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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