Aura anuncia o registro de materiais da assembleia de acionistas e
detalhes da assembleia
ROAD TOWN, Ilhas Virgens Britânicas, 8 de outubro de 2020 – A Aura Minerals Inc. (“Aura” ou “Companhia”) (TSX:
ORA) (B3: AURA32), anunciou hoje o registro de sua circular informativa da administração datada de 29 de setembro
de 2020 (a “Circular”) e materiais da assembleia relacionados a respeito de sua assembleia ordinária e extraordinária
de acionistas (a “Assembleia”) marcada para ocorrer virtualmente no dia 30 de outubro de 2020 às 10h00 (EDT). A
Circular e os materiais da assembleia relacionados foram enviados pelo correio ao detentores registrados de valores
mobiliários no dia 23 de setembro de 2020, a data de registro definida para a Assembleia, e estão disponíveis no site
da Companhia: http://auraminerals.com/investors e no perfil da Aura no SEDAR no endereço www.sedar.com.
Sendo completamente cautelosos e para lidar de forma proativa com os impactos da pandemia de Covid-19, e ainda
de forma a mitigar os riscos à saúde e segurança de nossas comunidades, acionistas, empregados e outras partes
interessadas, a Companhia realizará a Assembleia apenas em formato virtual.
A Assembleia será realizada via webcast de áudio ao vivo. Os acionistas registrados e procuradores devidamente
nomeados que tiverem obtido um número de controle de 12 dígitos da TSX Trust Company, agente de transferência
da Companhia, poderão participar da Assembleia, fazer perguntas e votar, tudo em tempo real, estabelecido que
tenham conexão à internet e tenham feito o login em:
URL: https://web.lumiagm.com/229055755
Senha: ora2020 (diferencia maiúsculas e minúsculas).
Titulares (legítimos) de valores mobiliários não registrados da Aura e terceiros que não tiverem se nomeado como
procuradores e obtido um número de controle de 12 dígitos poderão acessar o webcast de áudio ao vivo da Assembleia
se inscrevendo como convidados, mas não poderão enviar perguntas ou votar na assembleia.
A Companhia incentiva os titulares de valores mobiliários a consultar a Circular e os materiais da assembleia
relacionados para ver mais instruções a respeito do formato da Assembleia virtual.
A Companhia está se baseando na isenção prevista no Instrumento de Ontário nº 51-504– Isenções Temporárias de
Determinadas Exigências de Registro ou Envio de Materiais a Titulares de Valores Mobiliários e isenções similares
concedidas pelas autoridades reguladoras de valores mobiliários ou reguladores em outras jurisdições do Canadá com
relação ao momento do registro de sua divulgação de remuneração executiva para o exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2019, conforme exigido nos termos da Cláusula 9.3.1(2.2) do Instrumento Nacional nº 51-102 –
Obrigações de Divulgação Contínuas. A Companhia incluiu essa divulgação na Circular.
Informações Acerca de Eventos Futuros
Este comunicado à imprensa contém “informações acerca de eventos futuros” e “declarações acerca de eventos futuros”,
conforme definido nas leis de valores mobiliários canadenses aplicáveis (em conjunto, as “declarações acerca de eventos
futuros”).
Riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, muitos dos quais estão fora da capacidade da previsão e
controle da Companhia poderiam ocasionar resultados reais relevantemente diferentes daqueles contidos nas declarações
acerca de eventos futuros. Uma referência específica é feita ao Formulário de Informações Anuais mais recente da
Companhia apresentado a determinadas autoridades reguladoras de valores mobiliários provinciais canadenses para
discussão de alguns dos fatores subjacentes às declarações acerca de eventos futuros.
Todas as declarações acerca de eventos futuros contidas neste instrumento são objeto de uma ressalva feita nesta
declaração de cautela. Assim, os leitores não devem se basear indevidamente nas declarações acerca de eventos futuros. A
Companhia não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente ou de outro modo revisar nenhuma das
demonstrações acerca de eventos futuros, seja em virtude de novas informações ou eventos futuros ou de outro modo, salvo
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conforme venha a ser exigido por lei. Se a Companhia não atualizar uma ou mais declarações acerca de eventos futuros,
não se deve fazer nenhuma inferência no sentido de que ela fará atualizações adicionais com relação a essas ou outras
declarações acerca de eventos futuros.
Sobre a Aura 360° Mining
A Aura foca na mineração completa – pensando holisticamente em como o seu negócio impacta e beneficia cada uma de
nossas partes interessadas: nossa companhia, nossos acionistas, nossos empregados e os países e comunidades que
atendemos. Nós chamamos isso de Mineração 360°.
A Aura é uma companhia de produção de ouro e cobre intermediária focada no desenvolvimento e na operação de projetos
de ouro e metal de base nas Américas. Os ativos de produção da Companhia incluem a mina de ouro de San Andres em
Honduras, a minha de ouro Ernesto/Pau-a-Pique no Brasil, a mina de cobre-ouro-prata de Aranzazu no México e uma mina
de ouro pré-operacional nos Estados Unidos, a Gold Road. Além disso, a Companhia possui dois outros projetos de ouro no
Brasil, Almas e Matupá, e um projeto de ouro na Colômbia, Tolda Fria.
Para mais informações, entre em contato com:
Relações com Investidores
Sr. Gabriel Catalani
E-mail: ri@auraminerals.com
Telefone: (11) 2164-7340
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