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Convocação da Assembleia Geral Ordinária

A PRESENTE É A CONVOCAÇÃO da Assembleia Geral Ordinária da Aura Minerals Inc, incorporada no
Canadá (a "Companhia"), emissora de Certificados de Depósito de Ações Ordinárias (“BDRs”) negociados na
Bolsa de Valores de São Paulo (código na B3: AURA32), a ser realizada na sexta-feira dia 30 de outubro de
2020, às 10:00 hs (horário Canadá), em que será conduzida em formato on-line.
A Assembleia Geral Ordinária deverá discutir e decidir sobre as seguintes matérias e propostas do Conselho de
Administração:
1.

Eleição dos mebros do conselho da administração;

2.

Indicação de auditor externo PricewaterhouseCoopers LLP, Chartered Accountants, e
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes da companhia para o ano seguinte e autorizar os
diretores a fixar sua remuneração.

3.

Aprovar o plano de opção de ações de incentivo da Empresa, conforme descrito na circular de
Informações anexa.

As demonstrações financeiras do exercício de 2019 e o relatório dos auditores independentes estão disponíveis
no website www.sedar.com através do profile da companhia.
Os titulares de BDRs (Certificados de Depósito de Ações Ordinárias) devidamente registrados nos livros do
Banco Itaú Unibanco S.A. ou nos registros da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC no
fechamento das negociações na B3 no dia 23 de setembro de 2020 terão o direito de instruir o agente
depositário, Banco Itaú Unibanco S.A., na Rua Santa Virginia, 299 – Prédio B – Piso Térreo – Aos cuidados
da DISO/Superintendência de Escrituraçãol/ ADR/BDR - Bairro: Tatuapé – São Paulo/SP – CEP: 03084-010, a
exercer o direito de voto em relação a sua participação, instruções estas que serão recebidas pelo Itaú Unibanco
S.A. até 23 de outubro de 2020 às 16:00 hs (horário de Brasília).
Pelo Conselho de Administração da Aura Minerals.

Gabriel Catalani
Gerente de Relações com os Investidores

Corporativo | Interno

23981989.1

-1-

DocuSign Envelope ID: 34A02D3F-4BF7-4BCB-81C4-64732BABE6DE

Instruções de Voto

Para a Assembleia Geral Ordinária Aura Minerals Inc (“Companhia”) a ser realizada em 30 de outubro de 2020, às
10:00 hs (Horário Canadá), que será conduzida em formato online.

Sou titular de _________________ (favor indicar quantidade) Certificados de Ações (Brazilian Depositary Receipts, “BDRs”)
listados na Bolsa de Valores de São Paulo sob o código AURA32, conforme evidenciado pelo extrato anexo, emitido pela
Central Depositária – B3.
Somente os titulares de BDRs devidamente registrados no encerramento do pregão da Bolsa de Valores e
Mercadorias de São Paulo – B3, em 23 de setembro de 2020 poderão instruir o Itaú Unibanco S.A. a votar na
Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

Deliberações dos Acionistas
(Itens conforme Convocação da Assembleia)
Aprovar as seguintes matérias:

Aceitação da
Proposta

Rejeição da
Proposta

A favor

Contra

1. Eleição dos membros da diretoria:
a) Paulo de Brito
b) Paulo de Brito Filho
c) Stephen Keith
d) Phlip Read
e) Richmond Fenn
f) Bruno Mauad
2. Indicação do auditor externo Pricewaterhousecoopers
LLP,
e
Pricewaterhousecoopers
Auditores
independentes da companhia para o ano seguinte e
autorizar os diretores a fixar sua remuneração.

3. Aprovar o plano de opção de ações de incentivo da
Empresa, conforme descrito na circular de Informações
anexa.

Na ausência de instruções (ou caso as instruções acima não sejam claras), seu agente depositário, o Itaú
Unibanco S.A. não exercerá seus direitos de voto.
Data:
Assinatura e Reconhecimento de
firma do Titular/Representante:

Nome do Titular/Representante:

CPF / CNPJ do Titular dos BDRs:

Os detentores de BDRs deverão tempestiva e corretamente devolver o Formulário de Instruções de Voto para o Itaú
Unibanco S.A., na Rua Santa Virgínia, 299 – Prédio B – Piso Térreo – Aos cuidados da DISO–Gerência de escrituração
ADR/BDR - Bairro: Tatuapé – São Paulo/SP – CEP: 03084-010.
Somente os Formulários de Instrução de Voto devidamente preenchidos, assinados por representante devidamente
capacitado (com cópia dos documentos evidenciando tal capacidade), com firma reconhecida, acompanhados de
uma cópia do extrato da Central Depositária – B3 com a posição registrada em 23 de setembro de 2020, e recebidos
pelo Itaú Unibanco S.A. no máximo até 23 de outubro de 2020, às 16:00 hs (horário de Brasília), serão aceitos. Os
Formulários de Instruções de Voto recebidos após essa data ou em desacordo com os requisitos acima serão
desconsiderados.
A Assembleia Geral Ordinária será no idioma inglês. As demonstrações financeiras do exercício de 2019, o relatório dos
auditores independentes e demais documentos relevantes para o exercício do direito de voto serão disponíveis no endereço
de internet www.sedar.com no profile da companhia.
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