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Esta Circular Informativa da Administração e os materiais que a acompanham requerem sua atenção imediata.
Se você tiver dúvidas sobre como lidar com estes documentos ou os assuntos a que se referem,
consulte um consultor profissional.

AURA MINERALS INC.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL E EXTRAORDINÁRIA DE
ACIONISTAS
FIQUEM ORA NOTIFICADOS QUE a Assembleia Geral Anual e Extraordinária de Acionistas (a
“Assembleia”) da Aura Minerals Inc. (a “Sociedade”) será realizada online no dia 30 de outubro de 2020,
às 10h00 (EDT), para os seguintes fins:

(a)

receber e apreciar as demonstrações financeiras consolidadas auditadas da
Sociedade para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e o relatório dos
auditores sobre as referidas demonstrações financeiras (as “Demonstrações
Financeiras de 2019”);

(b)

eleger o Conselho de Administração da Sociedade (o “Conselho”) para o ano
seguinte;

(c)

aprovar o Plano de Opção de Compra de Ações de incentivo da Sociedade, conforme
descrito mais especificamente na Circular Informativa da Administração em anexo;

(d)

nomear a PricewaterhouseCoopers LLP, Chartered Accountants, and
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes como auditores da Sociedade
para o ano seguinte e autorizar o Conselho a estabelecer sua remuneração; e

(e)

discutir outros negócios que possam surgir de forma adequada perante a
Assembleia ou em qualquer adiamento de tal Assembleia.

A Circular de Informação da Administração a respeito da Assembleia acompanha este Edital de
Convocação e ela inclui, entre outras coisas, o texto integral das deliberações acima e informações
detalhadas sobre os assuntos a serem tratados na Assembleia.
Realizaremos a Assembleia em formato virtual apenas por precaução e para lidar de forma proativa com o
impacto da pandemia Covid-19 e mitigar os riscos à saúde e segurança de nossas comunidades, acionistas,
funcionários e outras partes interessadas.
A Assembleia será conduzida via webcast de áudio ao vivo. Os acionistas registrados e procuradores
devidamente constituídos terão permissão para comparecer à Assembleia, fazer perguntas e votar,
tudo em tempo real, desde que estejam conectados à internet e tenham feito login em:
URL: https://web.lumiagm.com/229055755
Senha: ora2020 (a senha diferencia maiúsculas de minúsculas).
Os acionistas registrados e os procuradores devidamente constituídos devem estar sempre conectados
à Internet para poder votar. Os acionistas registrados e procuradores devidamente constituídos são
responsáveis por permanecerem conectados durante toda a Assembleia. Consulte a Circular de
Informação da Administração que acompanha este Aviso para obter informações adicionais
importantes com respeito ao formato virtual da Assembleia.
Acionistas registrados: Todo acionista registrado de ações no fechamento dos negócios em 23 de setembro
de 2020 tem o direito de receber edital de convocação e comparecer virtualmente à Assembleia e votar tais
ações na Assembleia. Os acionistas registrados que não possam comparecer virtualmente à Assembleia e
que desejem garantir que suas ações serão votadas na Assembleia deverão preencher, assinar e enviar o
formulário de procuração em anexo para Proxy Dept., TSX Trust, 100 Adelaide Street West, Suite 301,
Toronto, Ontario, M5H 4H1. Para serem válidos e utilizados na Assembleia, os formulários de procuração
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devem ser devolvidos ao endereço acima mencionado dentro de, no máximo, 48 horas (excluindo sábados,
domingos e feriados) antes da hora marcada para a realização da Assembleia ou quaisquer de seus
adiamentos. Outras instruções com relação ao voto por procuração são fornecidas no formulário de
procuração e na Circular Informativa da Administração que acompanha este Edital.
Acionistas não registrados: Os acionistas podem usufruir de ações que estão registradas em nome de um
corretor, outro intermediário ou um agente desse corretor ou intermediário (“Acionistas Não
Registrados”). Sem instruções específicas, os intermediários estão proibidos de votar ações para seus
clientes. Se você for um Acionista Não Registrado, é fundamental que o formulário de instrução de voto
fornecido a você pelo seu corretor, intermediário ou seu agente seja devolvido de acordo com as instruções
fornecidas por eles, com antecedência suficiente do prazo especificado pelo corretor, intermediário ou
agente, para garantir que eles possam fornecer instruções de voto em seu nome.
Titulares de certificados de depósitos brasileiros (“BDRs”) : Os titulares beneficiários devidamente
registrados dos BDRs da Sociedade devidamente registrados nos livros do Banco Itaú Unibanco S.A.
("Banco Itaú") no fechamento do pregão no B3 em 23 de setembro de 2020 terão o direito de instruir a
instituição depositária, Banco Itaú, quanto aos votos atribuídos às ações objeto de seus BDRs. Para exercer
esses direitos de voto, um titular de BDR entregará uma instrução de voto preenchida e assinada por um
representante devidamente qualificado do titular de BDR, se aplicável, juntamente com uma cópia dos
documentos que comprovem essa capacidade (tal como uma procuração, ata da Assembleia, estatuto social,
etc.), com firma reconhecida em cartório, acompanhada de cópia do extrato da Central Depositária - B3
com posição registrada na data do registro.
Os titulares de BDRs entregarão ao Banco Itaú a instrução de voto devidamente assinada, juntamente com
a documentação comprobatória necessária, até 23 de outubro de 2020, às 16h00 (horário de Brasília). Os
titulares de BDRs podem entregar sua instrução de voto devidamente assinada juntamente com a
documentação comprobatória necessária ao Banco Itaú por e-mail para dr.itau@itau-unibanco.com.br ou
por correio para Banco Itaú Unibanco S.A., na Rua Santa Virginia, 299 - Prédio B - Piso Térreo - Bairro:
Tatuapé - São Paulo / SP - CEP: 03084-010 – A/c DISO / Gerencia de Escrituração / ADR / BDR.
Para consultas a respeito da entrega de documentos por titulares de BDRs ao Banco Itaú, entre em contato
com o Banco Itaú em dr.itau@itau-unibanco.com.br.
DATA: 29 DE SETEMBRO DE 2020.
POR ORDEM DO CONSELHO
AURA MINERALS INC.
“Rodrigo Barbosa”
Rodrigo
Barbosa
Conselheiro, Presidente e Diretor-Presidente (CEO)
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DATA DA INFORMAÇÃO
Salvo indicação em contrário, as informações contidas nesta Circular Informativa de gerenciamento (esta
“Circular Informativa”) são de 29 de setembro de 2020.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
Esta Circular Informativa contém referências a dólares dos Estados Unidos e a dólares canadenses. Salvo
indicação em contrário, as referências aqui feitas a “$” referem-se ao dólar dos Estados Unidos. As
referências a “C$” referem-se ao dólar canadense. Com relação à conversão entre dólares canadenses e
dólares americanos, a taxa de câmbio média e a taxa à vista do final do ano para 2019 foi de 1 dólar
americano por 0,7537 dólar canadense e um dólar americano por 0,7699 dólar canadense, respectivamente.
- + *. A flutuação na taxa de câmbio pode afetar a comparação de um ano com relação ao outro ano.

MEDIDAS NÃO CONSISTENTES COM AS IFRS
Esta Circular Informativa faz referência a certas medidas financeiras que não possuem
significados padronizados prescritos pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro
(“IFRS”), incluindo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (“EBITDA”).
Tais medidas, portanto, podem não ser similares a medidas semelhantes apresentadas por outros
emissores e não devem ser interpretadas como uma alternativa a outras medidas financeiras
determinadas de acordo com as IFRS. O EBITDA é definido e discutido ainda na discussão e
análise da administração da Sociedade para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, nas
páginas 30-31, que está disponível no perfil da Sociedade em www.sedar.com.

ACIONISTAS REGISTRADOS - COMO VOTAR EM UMA ASSEMBLEIA
VIRTUAL
Cada acionista registrado de Ações (conforme definido abaixo) no fechamento dos negócios em
23 de setembro de 2020 tem o direito de receber notificação e comparecer virtualmente à
Assembleia e votar tais ações na Assembleia.
Se um acionista registrado ou um procurador devidamente constituído pretende votar na
Assembleia, as seguintes etapas devem ser seguidas:
1. Faça login em https://web.lumiagm.com/229055755 pelo menos 15 minutos antes do início da
Assembleia
2. Clique em “Eu tenho um número de controle” (“I have a control number”)
3. Digite seu número de controle de 12 dígitos (em seu formulário de procuração)
4. Digite a senha: ora2020 (a senha diferencia maiúsculas de minúsculas).
5. Vote

Os acionistas registrados e os procuradores devidamente constituídos devem estar sempre
conectados à Internet para poder votar. É responsabilidade dos acionistas registrados e
procuradores devidamente constituídos permanecerem conectados durante toda a
Assembleia.

5

SOLICITAÇÃO DE PROCURAÇÃO
Esta Circular Informativa é fornecida com relação à solicitação de procurações pela administração da
Sociedade para uso na assembleia geral anual e extraordinária (a “Assembleia”) dos acionistas da
Sociedade (e qualquer adiamento) a ser realizada às 10h00 (EDT) do dia 30 de outubro de 2020 virtualmente
e para os fins previstos no Edital que a acompanha. Embora esteja previsto que a solicitação será feita
principalmente pelo correio, os representantes podem ser solicitados pessoalmente ou por telefone pelos
funcionários regulares da Sociedade a um custo nominal. Todos os custos da solicitação pela administração
serão pagos pela Sociedade.

NOMEAÇÃO DE PROCURADOR
Os indivíduos nomeados como procurador no formulário de procuração em anexo são o Diretor-Presidente
e o Diretor Financeiro, respectivamente, da Sociedade (coletivamente, “Representantes da
Administração”). UM ACIONISTA QUE QUEIRA INDICAR ALGUMA OUTRA PESSOA OU
SOCIEDADE (QUE NÃO PRECISA SER ACIONISTA) PARA REPRESENTAR O ACIONISTA
NA ASSEMBLEIA TEM O DIREITO DE ASSIM O FAZER AO RISCAR OS NOMES DOS
NOMEADOS DA ADMINISTRAÇÃO NO FORMULÁRIO DE PROCURAÇÃO EM ANEXO E
INSERIR O NOME DA PESSOA PRETENDIDA OU DA SOCIEDADE NO ESPAÇO EM
BRANCO DISPONIBILIZADO NO FORMULÁRIO DA PROCURAÇÃO. Uma procuração não
será válida a menos que o formulário preenchido da procuração seja recebido pelo agente de
transferência da Sociedade, TSX Trust, no endereço: 100 Adelaide Street West, Suite 301, Toronto,
Ontário, M5H 4H1, o mais tardar até às 10h00 (EDT) do dia 28 de outubro de 2020, ou, no máximo,
48 horas (excluindo sábados, domingos e feriados) antes do horário de qualquer Assembleia adiada.
As Procurações entregues após esse horário não serão aceitas.

O procurador nomeado precisará entrar em contato com a TSX Trust
Company em tsxtrustproxyvoting@tmx.com para solicitar um
número de controle para ser representado ou votado na Assembleia.
O acionista é responsável por orientar seu procurador a entrar em
contato com a TSX Trust para solicitar um número de controle. Sem o
número de controle, os procuradores não poderão participar da
Assembleia.
REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÕES
Um acionista que tenha outorgado uma procuração poderá revogá-la por um instrumento por escrito
assinado pelo acionista ou por seu procurador devidamente autorizado por escrito ou, se o acionista for uma
empresa, por um diretor devidamente autorizado ou advogado da empresa, e devidamente entregue na sede
da Sociedade, em Craigmuir Chambers, PO Box 71, Road Town, Tortola VG1 110, Ilhas Virgens Britânicas
(A/c: Secretário Corporativo) a qualquer momento até o último dia útil anterior ao dia da Assembleia,
inclusive, ou se Assembleia Adiada, na data da nova convocação da referida Assembleia Adiada, ou para o
Presidente da Assembleia no dia da assembleia ou, se Assembleia Adiada, na data da nova convocação da
referida Assembleia Adiada, ou de qualquer outra forma prevista em lei. Uma revogação de uma procuração
não afeta qualquer assunto sobre o qual uma votação tenha sido realizada antes da revogação.
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INFORMAÇÕES PARA ACIONISTAS NÃO REGISTRADOS
Apenas os acionistas registrados da Sociedade ou as pessoas por eles designadas como seus procuradores
têm permissão para votar na Assembleia. A maioria dos acionistas da Sociedade são acionistas “não
registrados” (“Acionistas Não Registrados”) porque as Ações que eles detêm não estão registradas em
seus nomes, mas sim registradas em nome da corretora, banco ou Trust através dos quais adquiriram as
Ações. As ações detidas de forma beneficiária por um Acionista Não Registrado são registradas: (i) em
nome de um intermediário (um "Intermediário") com o qual o Acionista Não Registrado negocia em
relação às Ações (os Intermediários incluem bancos, sociedades fiduciárias, distribuidores ou corretores de
valores mobiliários e fiduciários ou administradores de RRSPs, RRIFs, RESPs e planos semelhantes
autoadministrados, entre outros); ou (ii) em nome de uma agência de liquidação e compensação (como The
Canadian Depository for Securities Limited) da qual o Intermediário é um participante. De acordo com os
requisitos da lei de valores mobiliários aplicáveis, a Sociedade terá distribuído cópias do Edital de
Convocação da Assembleia, esta Circular Informativa, o formulário de procuração e as Demonstrações
Financeiras de 2019 e MD&A de 2019 (coletivamente, os “Materiais da Assembleia”) às Câmaras de
Liquidação e Compensação e Intermediários para distribuição aos Acionistas Não Registrados.
Os intermediários são obrigados a encaminhar os Materiais da Assembleia aos Acionistas Não Registrados
e eles estão sendo enviados aos titulares de BDRs pelo Banco Itaú, conforme descrito abaixo sob o título
“Informações para Titulares de Certificados de Depósitos Brasileiros”, a menos que um Acionista Não
Registrado tenha renunciado ao direito de recebê-los. Os intermediários costumam usar empresas de serviço
para encaminhar os materiais da Assembleia aos Acionistas Não Registrados. Geralmente, os Acionistas
Não Registrados que não renunciaram ao direito de receber os Materiais da Assembleia irão:

(i)

receber um formulário de instrução de voto que não foi assinado pelo
Intermediário e que, quando devidamente preenchido e assinado pelo Acionista
Não Registrado e devolvido ao Intermediário ou à sua Sociedade de serviços,
constituirá as instruções de voto (frequentemente chamadas de “Formulário de
Instrução de Voto”), as quais o Intermediário deverá seguir. Normalmente, o
formulário de instrução de voto compreende um formulário pré-impresso de uma
página. Às vezes, em vez do formulário pré-impresso de uma página, o formulário
de instrução de voto consistirá em um formulário de procuração impresso normal
acompanhado por uma página de instruções que contém uma etiqueta removível
com um código de barras e outras informações. Para que o formulário de
procuração constitua validamente um formulário de instrução de voto, o Acionista
Não Registrado removerá a etiqueta das instruções e a afixará no formulário de
procuração, preencherá e assinará devidamente o formulário de procuração e o
enviará ao Intermediário ou à empresa de serviços, de acordo com as instruções
do Intermediário ou da sua empresa de serviços; ou

(ii)

receber um formulário de procuração que já foi assinada pelo Intermediário
(normalmente por assinatura fac-símile, carimbada), que é restrito quanto ao
número de Ações de propriedade beneficiária do Acionista Não Registrado, mas
que, de outra forma, não está preenchido pelo Intermediário. Como o
Intermediário já assinou o formulário de procuração, este formulário de
procuração não precisa ser assinado pelo Acionista Não Registrado ao enviar a
procuração. Nesse caso, o Acionista Não Registrado que desejar apresentar uma
procuração deverá preencher devidamente o formulário de procuração e enviá-lo
para a Sociedade: a/c TSX Trust, 100 Adelaide Street West, Suite 301, Toronto,
Ontario, M5H 4H1.
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Em ambos os casos, o objetivo desses procedimentos é permitir que os Acionistas Não Registrados
determinem o voto das Ações da Sociedade das quais são titulares. Se um Acionista Não Registrado que
receber um dos formulários acima quiser votar na Assembleia (ou se outra pessoa votar em nome do
Acionista Não Registrado), o Acionista Não Registrado deverá excluir as pessoas nomeadas no formulário
de procuração e inserir o nome do Acionista Não Registrado ou de outra pessoa no espaço em branco
disponibilizado, e seguir as etapas descritas abaixo sob o título “Acionistas Não Registrados - Como Votar
em uma Assembleia Virtual”. Em ambos os casos, os Acionistas Não Registrados devem seguir
atentamente as instruções de seu Intermediário, incluindo aquelas relacionadas a quando e onde o
formulário de procuração ou instrução de voto deve ser entregue.
Um Acionista Não Registrado pode revogar um formulário de instrução de voto, ou uma renúncia ao direito
de receber Materiais da Assembleia e votar, que tenha sido entregue a um Intermediário a qualquer
momento por notificação por escrito ao Intermediário, desde que um Intermediário não seja obrigado a
cumprir uma revogação de um formulário de instrução de voto ou de renúncia ao direito de receber
Materiais da Assembleia e de votar que não seja recebido pelo Intermediário, no mínimo, sete dias antes da
Assembleia.
Esses materiais estão sendo enviados aos Acionistas Registrados e Não Registrados e aos titulares de BDRs
pelo Banco Itaú, conforme descrito a seguir sob o título “Informações para Titulares de Certificados de
Depósitos Brasileiros”. Se você for um Acionista Não Registrado, e o emissor ou seu agente tiver enviado
esses materiais diretamente a você, seu nome e endereço e informações sobre sua detenção dos títulos foram
obtidos de acordo com os requisitos regulatórios de títulos aplicáveis do Intermediário que os detém em
seu nome.
Ao optar por enviar esses materiais diretamente a você, a Sociedade (e não o Intermediário em seu nome)
assumiu a responsabilidade por (i) entregar esses materiais a você; e (ii) executar suas instruções de voto
pertinentes. Devolva suas instruções de voto, conforme especificado na solicitação das instruções de voto.
Todas as referências a acionistas nesta Circular Informativa e no formulário de procuração e Edital
de Convocação da Assembleia em anexo se referem aos acionistas registrados, a menos que seja
especificamente declarado de outra forma.

ACIONISTAS NÃO REGISTRADOS - COMO VOTAR EM UMA
ASSEMBLEIA VIRTUAL
Conforme estabelecido acima sob o título "Informações para Acionistas Não Registrados", um
Acionista Não Registrado que receber um formulário de instrução de voto ou um formulário de
procuração que quiser votar na Assembleia (ou ter outra pessoa votando em nome do Acionista
Não Registrado), deverá riscar as pessoas nomeadas no formulário de procuração e inserir o
nome do Acionista Não Registrado ou de outra pessoa no espaço em branco fornecido, e seguir
as etapas abaixo:
1. Indicar-se como procurador ao escrever seu nome no espaço fornecido no formulário de
procuração ou no formulário de instrução de voto. Não preencher suas instruções de voto.
2. Assinar e enviar ao seu Intermediário, respeitando o prazo de votação e as instruções de envio no
formulário de instrução de voto.
3. Obter um número de controle ao entrar em contato com a TSX Trust Company em
tsxtrustproxyvoting@tmx.com às 10h00 (EDT) do dia 28 de outubro de 2020.
4. Fazer login em https://web.lumiagm.com/229055755 pelo menos 15 minutos antes do início da
Assembleia.
5. Clicar em “Eu tenho um número de controle”.
6. Digitar seu número de controle de 12 dígitos.
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7. Digitar a senha: ora2020 (a senha diferencia maiúsculas de minúsculas).
8. Votar.

Um procurador devidamente constituído deve estar conectado à Internet o tempo todo
para poder votar. O procurador devidamente constituído é responsável por permanecer
conectado durante toda a Assembleia.

INFORMAÇÕES PARA TITULARES DE RECIBOS DE DEPÓSITOS
BRASILEIROS (“BDRS”)
Os proprietários beneficiários devidamente registrados dos BDRs da Sociedade devidamente registrados
nos livros do Banco Itaú no fechamento do pregão na B3 no dia 23 de setembro de 2020 terão o direito de
instruir a instituição depositária (Banco Itaú) a respeito dos votos associados às ações subjacentes a seus
BDRs.
O Banco Itaú entregará aos titulares de BDRs os Materiais da Assembleia antes da realização da
Assembleia.
Para exercer esses direitos de voto, um titular de BDR deve entregar uma instrução de voto preenchida e
assinada por um representante devidamente qualificado do titular de BDR, se aplicável, juntamente com
uma cópia dos documentos que comprovem essa capacidade (como uma procuração, ata da Assembleia,
estatuto social, etc.), com firma reconhecida em cartório, acompanhada de cópia do extrato da Central
Depositária - B3 com posição registrada na data do registro.
Os titulares de BDRs deverão entregar ao Banco Itaú a instrução de voto devidamente assinada, juntamente
com a documentação comprobatória necessária, até 23 de outubro de 2020, às 16h00 (horário de Brasília).
Os titulares de BDRs podem entregar sua instrução de voto devidamente assinada juntamente com a
documentação comprobatória necessária ao Banco Itaú por e-mail para dr.itau@itau-unibanco.com.br, ou
pelo correio endereçada a: Banco Itaú Unibanco S.A., Rua Santa Virginia, 299 - Prédio B - Piso Térreo Bairro: Tatuapé - São Paulo / SP - CEP: 03084-010 – A/c DISO / Gerencia de Escrituração / ADR / BDR.
Um titular de BDRs pode revogar suas instruções de voto ou uma renúncia ao direito de receber Materiais
da Assembleia e de votar que tenha sido entregue ao Banco Itaú a qualquer momento mediante notificação
por escrito ao Banco Itaú, desde que o Banco Itaú não seja obrigado a cumprir a revogação de um formulário
de instrução de voto ou a renúncia ao direito de receber Materiais da Assembleia e de voto que não tenha
sido recebido pelo Banco Itaú pelo menos dois dias antes da Assembleia.
Para consultas a respeito da entrega de documentos por titulares de BDRs ao Banco Itaú, entre em contato
com o Banco Itaú em dr.itau@itau-unibanco.com.br.

VOTAÇÃO DE PROCURADORES
As Ações representadas por uma procuração devidamente assinada em favor das pessoas designadas como
procuradores no formulário de procuração em anexo serão votadas ou impedidas de votar de acordo com
as instruções do acionista que nomeia o procurador em qualquer cédula de votação que possa ser convocada;
e quando uma escolha com relação a qualquer assunto a ser tratado tenha sido especificada no formulário
de procuração, ela será votada de acordo com a especificação feita em tal procuração.
EM UMA VOTAÇÃO, TAIS AÇÕES VOTARÃO EM FAVOR DE CADA ASSUNTO PARA O
QUAL NENHUMA ESCOLHA FOI ESPECIFICADA OU, QUANDO AMBAS AS ESCOLHAS
TENHAM SIDO ESPECIFICADAS PELO ACIONISTA.
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O formulário de procuração anexado, quando devidamente preenchido e entregue e não revogado, confere
autoridade discricionária à pessoa designada pelo procurador para votar com relação a alterações ou
mudanças de assuntos identificados no Edital de Convocação da Assembleia, e com relação a outros
assuntos que possam surgir na Assembleia. No caso de alterações ou mudanças sobre assuntos identificados
no edital de convocação da Assembleia serem devidamente apresentadas à Assembleia ou qualquer outro
assunto ou ser devidamente apresentado à Assembleia, as pessoas designadas pela administração como
procuradores no formulário de procuração em anexo pretendem votar de acordo com sua opinião sobre tais
assuntos ou negócios. No momento da impressão desta Circular Informativa, a administração da Sociedade
não tem conhecimento de tais alterações, variações ou outros assuntos que possam ser apresentados à
Assembleia.

PERGUNTAS SOBRE A ASSEMBLEIA
A seguir, algumas perguntas frequentes sobre o formato da Assembleia virtual.

Como posso participar e votar na Assembleia (acionistas registrados)?
1. Faça login em https://web.lumiagm.com/229055755 pelo menos 15 minutos antes do início da
Assembleia
2. Clique em “Eu tenho um número de controle”
3. Digite seu número de controle de 12 dígitos (em seu formulário de procuração)
4. Digite a senha: ora2020 (a senha diferencia maiúsculas de minúsculas).
5. Vote.

Como posso participar e votar na Assembleia (Acionistas Não Registrados)?
1. Indique-se como procurador ao escrever seu nome no espaço disponibilizado no formulário de
procuração ou formulário de instrução de voto. Não preencha suas instruções de voto.
2. Assine e envie ao seu Intermediário, respeitando o prazo de votação e as instruções de envio no
formulário de instrução de voto.
3. Obtenha um número de controle ao entrar em contato com a TSX Trust Company, em
tsxtrustproxyvoting@tmx.com às 10h00 (EDT) do dia 28 de outubro de 2020.
4. Faça login em https://web.lumiagm.com/229055755 pelo menos 15 minutos antes do início da
Assembleia.
5. Clique em “Eu tenho um número de controle”.
6. Digite seu número de controle de 12 dígitos.
7. Digite a senha: ora2020 (a senha diferencia maiúsculas de minúsculas).
8. Vote.

Recomendamos que você envie seu voto com antecedência ao acessar
www.voteproxyonline.com e inserir seu número de controle de 12 dígitos em sua procuração, ou
por fax para 416-595-9593, ou digitalize e envie por e-mail para tsxtrustproxyvoting@tmx.com,
ou pelo correio para TSX Trust Comany, 301-100 Adelaide Street West, Toronto, ON M5H 4H1.
Quando posso entrar na Assembleia online?
Você pode começar a fazer login na plataforma de Assembleia a partir das 9h30 EDT do dia 30
de outubro de 2020. A Assembleia começará pontualmente às 10h00 EDT do dia 30 de outubro
de 2020.
Como posso fazer perguntas?
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Enquanto estiverem logados para a Assembleia, os acionistas registrados e procuradores poderão enviar
perguntas on-line ao clicar no botão enviar perguntas.

O que acontece se eu perder meu número de controle de 12 dígitos?
Entre em contato com a TSX Trust Company em tsxtrustproxyvoting@tmx.com às 9h30 EDT
do dia 30 de outubro de 2020 para obter seu número de controle. Se você não conseguir entrar
em contato com a TSX Trust Company, tomamos providências para fornecer um webcast de
áudio ao vivo da Assembleia. Publicaremos as informações sobre como você pode ouvir o
webcast em nosso site em www.auraminerals.com antes da Assembleia. Você não poderá votar
suas ações ou enviar suas perguntas durante a Assembleia.
Outras perguntas?
Se você for um acionista registrado ou um acionista não registrado e tiver dúvidas sobre a Assembleia
(incluindo os procedimentos de votação descritos acima), entre em contato com o agente de transferência
da Sociedade, TSX Trust Company, conforme estabelecido abaixo:
Telefone: (416) 361-0930 (área de Toronto)
Telefone: 1-866-393-4891 (América do Norte)
Fax: (416) 595-9593
E-mail: TMXEinvestorservices@tmx.com
Caso você seja titular de BDRs e tenha dúvidas sobre a Assembleia (inclusive sobre o procedimento de
votação), entre em contato com o Banco Itaú pelo e-mail dr.itau@itau-unibanco.com.br.

ações com direito a voto e seus PRINCIPAIS titulares
A Sociedade está autorizada a emitir um número ilimitado de ações sem valor nominal (as “Ações”). Na
data desta Circular Informativa, havia 70.742.460 Ações emitidas e em circulação.
O Conselho estabeleceu a data de 23 de setembro de 2020 como a data de registro (a “Data de Registro”)
para fins de determinação dos titulares de Ações com direito a receber o edital de convocação e a votar na
Assembleia. Qualquer titular de Ações registradas no encerramento dos negócios na Data de Registro tem
o direito de votar nas Ações registradas em nome de tal acionista naquela data sobre cada assunto a ser
deliberado na Assembleia.
Até onde seja do conhecimento dos conselheiros e diretores executivos da Sociedade, na data desta Circular
Informativa, nenhuma pessoa ou a Sociedade detém, de forma beneficiária, ou controla ou dirige, direta ou
indiretamente, ações com direito a voto da Sociedade que tenham 10% ou mais dos direitos de voto
associados a qualquer classe de ações com direito a voto da Sociedade, exceto:
Nome do acionista

Ações
de
propriedade
beneficiária, controladas ou
dirigidas, direta ou indiretamente

Porcentagem de ações com direito
a voto em circulação da Sociedade

Northwestern Enterprises Ltd. (“Northwestern”)

36.946.005 ações

aproximadamente 52,23%

A Northwestern é uma Sociedade controlada por e cujo proprietário beneficiário é Paulo de Brito, o
Presidente do Conselho de Administração da Sociedade.
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DECLARAÇÃO DE PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
A Política Nacional 58-201 Diretrizes de Governança Corporativa (as "Diretrizes de Governança")
fornece orientação sobre governança para emissores e o Instrumento Nacional 58-101 - Divulgação de
Práticas de Governança Corporativa ("NI 58-101") obriga emissores a fazerem certas divulgações
prescritas sobre suas práticas de governança corporativa. Uma descrição completa das práticas de
governança corporativa da Sociedade de acordo com o NI 58-101 (de acordo com o Formulário 58-101F1
do NI 58-101 (“Formulário 58-101F1”)) está disposta no Anexo “A” deste documento.

COMITÊ DE AUDITORIA
De acordo com o Instrumento Nacional 52-110 Comitê de Auditorias (“NI 52-110”), os emissores são
obrigados a fornecer certas informações a respeito de seu Comitê de Auditoria, incluindo o texto do estatuto
do Comitê de Auditoria, a composição do Comitê de Auditoria e os honorários pagos ao auditor externo.
Consulte o Formulário de Informações Anuais da Sociedade para o exercício findo em 31 de dezembro de
2019 (o “AIF”) sob o título “Divulgação do Comitê de Auditoria”. Uma cópia do AIF foi arquivada no
perfil da Sociedade no site do SEDAR (www.sedar.com) e a Sociedade, a pedido de um acionista, fornecerá
uma cópia do AIF gratuitamente.

ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS
O Conselho de Administração (“Conselho”) é atualmente composto por seis conselheiros. O Conselho
fixou o número de conselheiros em sete (7) e o número de conselheiros proposto para eleição em
Assembleia é de sete (7) conselheiros.
O mandato de cada um dos conselheiros atuais expira na Assembleia. As pessoas abaixo indicadas serão
apresentadas para eleição na Assembleia como indicados da administração e as pessoas nomeadas pela
administração como procuradores no formulário de procuração em anexo pretendem votar para a eleição
desses indicados. A administração considera que não há qualquer impedimento que impeça qualquer desses
indicados de atuar como conselheiros. Cada conselheiro eleito ocupará o cargo até a próxima assembleia
geral anual da Sociedade ou até que seu sucessor seja eleito ou nomeado, a menos que seu cargo seja
previamente vago de acordo com os Documentos Constitutivos e Contrato Social da Sociedade ou as
disposições da Lei das Sociedades Comerciais das Ilhas Virgens Britânicas (BVI) de 2004, conforme
alterada (a “Lei das Ilhas Virgens Britânicas”).
Votação majoritária. A Sociedade adotou uma política de votação majoritária que se aplica à eleição não
contestada de conselheiros quando o número de nomeados é igual ao número de conselheiros a serem
eleitos, sendo que:

(a)

qualquer conselheiro deve entregar imediatamente seu pedido de renúncia ao
Conselho de Administração se não for eleito por, pelo menos, a maioria dos votos
expressos em sua eleição;

(b)

o Conselho deve determinar se aceita, ou não, a renúncia dentro de 90 dias, e o
Conselho deve aceitar a renúncia na ausência de circunstâncias excepcionais;

(c)

a renúncia entrará em vigor quando aceita pelo Conselho;

(d)

o conselheiro que entregar sua renúncia não deve participar de qualquer
Assembleia do Conselho ou de qualquer subcomitê do Conselho na qual a
renúncia seja considerada; e
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(e)

a Sociedade deve emitir prontamente um comunicado de imprensa anunciando a
decisão do Conselho e, se o Conselho decidir não aceitar a renúncia, o
comunicado de imprensa deve declarar integralmente as razões dessa decisão.

Informações sobre Conselheiros Indicados. As informações a seguir indicam os nomes de todas as
pessoas propostas a serem indicadas na Assembleia para eleição de conselheiros, incluindo a data em que
se tornaram conselheiros, sua principal ocupação nos últimos cinco anos, sua propriedade beneficiária de
Ações (usufrutuário, ações controladas ou dirigidas, direta ou indiretamente) a sua participação em comitês
da Sociedade, as assembleias da Sociedade das quais participou, sua experiência empresarial, qualificação
profissional e cargos de diretorias públicas exercidos.
A MENOS QUE A AUTORIZAÇÃO PARA QUE ASSIM O FAÇAM SEJA CANCELADA, AS
PESSOAS NOMEADAS NO FORMULÁRIO DE PROCURAÇÃO QUE ACOMPANHA O
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA PRETENDEM VOTAR PARA A ELEIÇÃO DE
CONSELHEIROS EM CADA UM DOS INDICADOS PROPOSTOS, CUJOS NOMES SÃO
INFORMADOS ABAIXO.
PAULO DE BRITO O Sr. Paulo Carlos de Brito ocupa o cargo de Presidente do Conselho de
Administração da Sociedade desde maio de 2016. O Sr. Brito é um empresário
São Paulo, Brasil
com mais de 45 anos de experiência nos setores de mineração, energia e
Conselheiro
e
agricultura e operações nacionais e internacionais. O Sr. Brito fundou várias
Presidente
do
empresas, incluindo a Cotia Trading S.A. (trading company), Mineração Santa
Conselho
de
Elina Ind. E Com. S.A. (sociedade mineradora voltada para o desenvolvimento,
Administração desde
exploração e pesquisa de diversos minerais) e Biopalma da Amazônia S.A.
maio de 2016
(Sociedade produtora de óleo de palma). O Sr. de Brito detém 36.946.005 Ações
da Sociedade por meio da Northwestern Enterprises Ltd.
Conselho e Comitês
Conselho de Administração
(Presidente)

Presença
Assembleias
8 de 8

em

Outros Conselhos de Empresas
de Capital Aberto
Nenhum

STEPHEN
KEITH O Sr. Stephen Keith é formado em Ciências Aplicadas pela Queen's University,
tem certificado de MBA Internacional pela York University, Schulich School of
Ontário, Canadá
Business e PEng de Ontário e British Columbia. O Sr. Keith foi nomeado
Conselheiro
desde
membro do Conselho de Administração da Sociedade em agosto de 2011. O Sr.
agosto de 2011
Keith trabalhou em projetos em diversos países, sendo a maior parte na América
Latina. O Sr. Keith tem mais de 20 anos de experiência trabalhando com
empresas de mineração e energia, atuando em projetos através de estudos de
viabilidade, projetos de engenharia, gerenciamento de projetos e construção.
Mais recentemente, o Sr. Keith foi presidente da GrowMax Resources Corp.
(TSX-V: GRO), uma sociedade focada na exploração e desenvolvimento de
recursos de salmoura ricos em fosfato e potássio. O Sr. Keith foi Diretor do
Conselheiro da Fertoz Ltda. (ASX: FTX), um agronegócio emergente que
avança para a produção comercial de fosfato orgânico no Canadá e um negócio
de distribuição de fertilizantes em expansão na Austrália; foi ex-presidente e
CEO da Recife Gold, uma exploradora e desenvolvedora emergente de ativos
de ouro no Brasil; foi Presidente e CEO da Search Minerals Inc. (TSX-V: SMY),
uma sociedade voltada para a exploração e desenvolvimento de metais
estratégicos; e foi fundador, presidente e Diretor-Presidente da Rio Verde
Minerals Development Corp. (TSX: RVD). Antes disso, o Sr. Keith ocupou o
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cargo de vice-presidente de desenvolvimento corporativo da Plutonic Power
Corporation; foi conselheiro do banco de investimentos da Thomas Wiesel
Partners; Vice-presidente do banco de investimentos na Westwind Partners
Mining Group; e gerente de serviços técnicos na Knight Piesold Consulting.

Conselho e Comitês

Presença
Assembleias
8 de 8

Conselho de Administração
Auditoria
Comitê)

(Presidente

do

em

Outros Conselhos de Empresas
de Capital Aberto
Latin American Minerals Inc.

4 de 4

PHILIP
READE O Sr. Reade é economista e é bacharel em Economia pela Universidade de São
Paulo. Tem certificação MBA pela Stanford University. O Sr. Reade foi
São Paulo, Brasil
nomeado membro do Conselho de Administração da Sociedade em maio de
Conselheiro
desde
2017. O Sr. Reade tem mais de 20 anos de experiência empresarial,
maio de 2017
principalmente como investidor e empresário. Atualmente, investe em mercados
públicos e também em negócios privados, principalmente em ações, e está em
processo de lançamento de uma nova Sociedade de investimento, focada em
ações públicas globais em mercados desfavorecidos. Durante 7 anos, até
fevereiro de 2016, o Sr. Reade foi sócio, cogestor de portfólio e codiretor da
equipe de investimentos da Tarpon Investimentos. Na Tarpon, Philip atuou
como Presidente do Conselho de Administração da Cremer, Somos Educação,
Ômega Energia e como membro do Conselho de Administração da Metalúrgica
Gerdau e Tempo Participações. Antes da Tarpon, o Sr. Reade foi chefe das
operações brasileiras do fundo de hedge Marathon Asset Management, com
sede em Nova York. Antes da Marathon, o Sr. Reade trabalhou na Goldman
Sachs em São Paulo como parte da divisão de Investment Banking. Antes da
Goldman, ele fundou e gerenciou a Brasilis Seafood, uma empresa que
financiava fábricas de processamento de frutos do mar no Brasil. O Sr. Reade
iniciou sua carreira no Banco Garantia, fundado pelo empresário brasileiro e
fundador da 3G, Jorge Paulo Lemann, e posteriormente na McKinsey & Co
como analista de negócios no escritório de São Paulo.
Conselho e Comitês
Conselho de Administração
Auditoria

Presença
Assembleias
8 de 8
4 de 4
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em

Outros Conselhos de Empresas
de Capital Aberto
Nenhum

RICHMOND FENN O Sr. Fenn tem diploma de bacharelado em Engenharia de Mineração da
Universidade do Arizona e é engenheiro profissional registrado. O Sr.
Flórida, EUA
Richmond Fenn traz 39 anos de experiência em metais básicos e preciosos para
Conselheiro desde
a Sociedade. O Sr. Fenn tem experiência em engenharia de minas, avaliação e
Outubro de 2019
desenvolvimento de minas, manutenção e operações na América do Norte e do
Sul, África e Papua Nova Guiné. Antes de entrar para a Sociedade, o Sr. Fenn
foi Gerente Geral Executivo na mina Pueblo Viejo na República Dominicana.
Anteriormente, o Sr. Fenn ocupou cargos na Freeport McMoRan, Glencore e
Barrick Gold.
Conselho e Comitês
Conselho de Administração

Presença
Assembleias
3 de 3(1)

em

Outros Conselhos de Empresas de
Capital Aberto
Nenhum

FABIO
RIBEIRO
Flórida, EUA

LUIS O Sr. Fabio Ribeiro tem diploma de BBA pela FAAP de São Paulo, mestrado
em Economia pela Universidade Bocconi de Milão e mestrado em Mídia
Interativa e Game Design pela Universidade de Miami. Nos últimos cinco anos
trabalhou nas seguintes empresas: Aura Minerals, como Estrategista de
Conselheiro desde
Tecnologia, de fevereiro de 2018 a maio de 2020 (Mineração), e na Neptuno
Fevereiro 2020
Fund, como Gestor de Fundos, desde maio de 2005 (Fundo de investimento).
Como filantropo, Fabio está envolvido em um projeto educacional no Brasil,
por meio da Associação Acorde, como conselheiro, apoiando crianças em
programas de desenvolvimento humano após as aulas. Ele também criou e
financiou o Fundo do Programa Ribeiro para Inovação em apoio ao
departamento de Mídia Interativa da Escola de Comunicação da Universidade
de Miami. O Sr. Ribeiro detém 135.000 Ações da Sociedade.
Conselho e Comitês

Presença
Assembleias

Conselho de Administração

-

em
(2)

Outros Conselhos de Empresas de
Capital Aberto
Nenhum

BRUNO
MAUAD Bruno é o sócio responsável pela carteira de ações desde 2015 na Kapitalo e
membro da Comissão Executiva desde 2019. Iniciou sua carreira em 2005 na
São Paulo, Brasil
Patria Investimentos como analista de ações, tornando-se gestor de portfólio em
Conselheiro proposto
2010, sendo responsável pelas estratégias long & short e long only. Em 2013,
ele ingressou no Ashmore Group como membro do Comitê de Investimento e
gerente de portfólio das estratégias de ações. Bruno é Bacharel em
Administração Pública pela FGV / EAESP, e fez parte de sua graduação na
Tulane University. Ele também é um CFA charterholder. Sr. Mauad não detém
quaisquer Ações, mas exerce controle ou direção sobre 3.204.900 BDRs em
conexão com a gestão de uma carteira de investimentos como sócio da Kapitalo.
Conselho e Comitês

Presença
Assembleias

Conselho de Administração

-

em
(3)

Outros Conselhos de Empresas de
Capital Aberto
Nenhum

PAULO DE BRITO Sr. Paulo Carlos De Brito Filho é atualmente presidente da Mineração
Santa Elina, Sociedade especializada no desenvolvimento de projetos de
FILHO
São Paulo, Brasil
mineração no Brasil. A Sociedade atua em diversos projetos, há 40 anos
Conselheiro proposto

com mais de uma dezena de minas desenvolvidas em commodities como
ouro, cobre, manganês, minério de ferro, titânio, zinco e chumbo.
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Atualmente, a Sociedade opera uma mina de Zinco e Chumbo no Estado
de Rondônia e desenvolve o projeto de minério de ferro, pré-operacional
no Estado do Pará. Paulo também é acionista e conselheiro da Quanta
Geração, Sociedade voltada para a produção de energia a partir de fontes
renováveis, como painéis solares e pequenas centrais hidrelétricas. A
Quanta opera atualmente 10 locais diferentes nos estados do Rio de
Janeiro e Minas Gerais, produzindo mais de 62 MW por ano. O Sr. de
Brito Filho foi membro do conselho da Biopalma Indústria e Comércio
de 2011-2018, a Sociedade líder na indústria de óleo de palma nas
Américas. O Sr. de Brito Filho é formado em Administração pela FAAP
(Fundação Armando Alvarez Penteado) (2008) e tem MBA Executivo
(programa ECLA) pela Columbia University NY (2012). O Sr. de Brito
Filho detém, indiretamente, 3.502.200 Ações da Sociedade.
Conselho e Comitês

Presença
Assembleias

Conselho de Administração

-

em
(4)

Outros Conselhos de Empresas de
Capital Aberto
Nenhum

Notas:
(1) Sr. Fenn foi nomeado para o Conselho em outubro de 2019.
(2) Sr. Ribeiro foi nomeado posteriormente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
(3) Sr. Mauad foi indicado para eleição na Assembleia. Se eleito, Sr. Espera-se que Maud seja nomeado para o Comitê de
Auditoria e Comitê de Governança.
(4) O Sr. de Brito Filho foi indicado para eleição na Assembleia.

REMUNERAÇÃO, DISCUSSÃO E ANÁLISE
A seguinte discussão e análise de remuneração é incluída neste instrumento para estabelecer e fornecer uma
visão sobre a remuneração paga pela Sociedade aos seus Diretores Executivos Nomeados (“NEOs”) para
o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 (o “Exercício Fiscal de 2019”)
O programa de remuneração da Sociedade visa a cumprir o disposto abaixo e está em fase de revisão:

•

apoiar o claro refinamento e alinhamento de objetivos, metas e planos da
Sociedade;

•

reconhecer e recompensar com justiça a contribuição atual e futura esperada de
um diretor executivo para a realização dos objetivos financeiros e não financeiros
da empresa;

•

garantir que uma parte adequada da remuneração total seja variável (ou seja,
gratificações no âmbito dos programas de incentivos de curto e longo prazo da
Sociedade) e vinculada aos padrões, metas e desempenho individuais e
corporativos;

•

atrair, reter e motivar diretores executivos altamente qualificados e experientes,
pagando uma remuneração que seja competitiva no mercado de mineração de
pequeno e médio porte; e

•

alinhar os interesses dos diretores executivos com os interesses dos acionistas da
Sociedade.
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A Sociedade passou por uma série de mudanças de pessoal e, como tal, para o Exercício Fiscal
2019, a Sociedade teve os seguintes NEOs: (i) Rodrigo Barbosa, Presidente & Diretor-Presidente
(CEO); (ii) João Kleber Cardoso, Vice-Presidente de Finanças; (iii) Sergio Castanho, VicePresidente de Pessoas e Processos de Gestão; (iv) Monty Reed, ex-Vice-presidente de
Desenvolvimento Corporativo, (v) e Fernando Cornejo, ex-Vice-presidente de Projetos. Em 14
de fevereiro de 2020, a Sociedade anunciou que os Srs. Cardoso e Castanho assumiram os cargos
de Diretor Financeiro e Diretor Transformacional, respectivamente.
A Sociedade mantém um Gerente Geral em cada país onde a Sociedade tem minas operacionais. Entretanto,
a Sociedade não considera esses indivíduos como NEOs para os fins da Circular Informativa. A política da
Sociedade (assim como de empresas similares) é não divulgar informações financeiras a respeito dessas
pessoas por motivos de segurança.

Elementos de Remuneração Executiva
A Sociedade utiliza as seguintes formas de remuneração em seu programa de remuneração de executivos:
(i) salário-base; (ii) bônus anual; (iii) planos de incentivos de longo prazo; e (iv) plano de benefícios. O
detalhamento de cada elemento e o motivo pelo qual a Sociedade opta por pagar cada elemento estão
descritos a seguir.
Salário Base. Os salários-base são fixos e, portanto, não sujeitos a incertezas e proporcionam aos
executivos uma renda regular definida e certa. Os salários-base são uma parte essencial do programa de
remuneração da Sociedade, uma vez que permitem à Sociedade atrair e reter diretores executivos altamente
qualificados e experientes e permanecer competitiva com os seus pares.
O Comitê de Governança Corporativa, Remuneração e Nomeação (o "Comitê de Governança"),
juntamente com o Conselho, considera as responsabilidades específicas relacionadas ao cargo, o nível de
experiência do executivo e desempenho anterior e as recomendações feitas pelo Presidente e CEO a respeito
de outros diretores executivos. Além disso, o Comitê de Governança também considera a remuneração
média paga por empresas comparáveis, referenciando os dados de remuneração das empresas fornecidos
em vários relatórios publicados pela Global Governance Advisors, que fornecem uma visão geral das
práticas de mercado em toda a indústria de mineração global para executivos seniores e membros do
conselho.
Pagamentos de bônus anuais. Os bônus anuais são um componente variável da remuneração concedida
no âmbito do plano de incentivo de curto prazo da Sociedade (o “STIP”). O STIP foi concebido para
recompensar os diretores executivos pelas realizações individuais e empresariais dos objetivos declarados.
Os diretores executivos, incluindo os NEOs, têm direito a bônus anuais em dinheiro, levando em
consideração o desempenho individual e corporativo e eventos corporativos excepcionais, incluindo
transações significativas. Os bônus são pagos apenas se um nível mínimo de desempenho for alcançado.
No início de 2019, o CEO se reuniu com membros da administração para estabelecer metas de bônus para
os NEOs que incluíam projetos específicos, bem como fluxos de caixa corporativos e EBITDA. O CEO e
o Conselho se reuniram separadamente para estabelecer as metas de bônus do CEO. Em abril de 2019, o
Conselho se reuniu para revisar as metas de bônus para os NEOs e alguns STIP foram declarados.
Planos de incentivos de longo prazo. As opções de ações são componentes variáveis da remuneração
concedida no âmbito do plano de incentivo de longo prazo da Sociedade (o “LTIP”). O LTIP tem por
objetivo promover a propriedade da Sociedade e alinhar os interesses dos diretores executivos com os
interesses dos acionistas da Sociedade. As opções de ações visam auxiliar a Sociedade a atrair, reter e
motivar os diretores executivos a alcançarem uma rentabilidade sustentada e de longo prazo e a valorização
das ações ao longo do tempo.
Planos de benefícios. A Sociedade oferece um pacote de benefícios para ajudar a garantir a saúde de seus
NEOs, que também oferece acesso a seguros a um custo reduzido. O pacote de benefícios também ajuda a
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elevar o moral, aumentar a lealdade e reduzir a rotatividade. Além disso, a Sociedade acredita que seus
planos de benefícios aumentam a produtividade e reduzem o absenteísmo. A Sociedade também patrocina
um programa de contribuição voluntária RRSP para funcionários canadenses para apoiar pessoas físicas a
economizar para a aposentadoria. No âmbito do programa de contribuição do RRSP, a contribuição de um
diretor executivo elegível para os RRSPs é equiparada, dólar por dólar, pela Sociedade até o valor mínimo
de 3,5% de seu salário-base e C$ 10.000.

Definição de remuneração executiva e governança de remuneração
O Comitê de Governança é responsável por garantir que a Sociedade tenha um plano adequado de
remuneração dos executivos e por fazer recomendações ao Conselho no que diz respeito à remuneração dos
diretores executivos. O Comitê de Governança garante que a remuneração total paga a todos os NEOs ativos
é justa e razoável e é consistente com a filosofia de remuneração da Sociedade.
O Comitê de Governança trabalha com o Diretor Executivo para desenvolver medidas de desempenho e
score cards personalizados que serão usados para avaliar o desempenho e determinar o pagamento de bônus
anual relacionado ao plano de negócios detalhado aprovado pelo Conselho. O desempenho da Sociedade é
acompanhado por essas medidas no longo do ano. O Conselho, por recomendação do Comitê de
Governança e do Diretor-Presidente, concede incentivos de longo prazo na forma de opções de ações aos
NEOs de acordo com as medidas de desempenho acima. O Conselho levará em consideração as concessões
anteriores ao considerar novas concessões.
Devido a uma série de mudanças pelas quais a Sociedade passou de 2017 a 2019, o mandato do Comitê de
Governança foi principalmente (mas não exclusivamente) cumprido através das funções do Conselho.
O Comitê de Governança é composto por dois membros independentes do Conselho: Philip Reade
(presidente) e Stephen Keith. Se eleito, espera-se que o Sr. Maud seja nomeado para o Comitê de
Governança. Além do Comitê de Governança, o Presidente e o Diretor-Presidente (CEO) da Sociedade está
ativamente envolvido na determinação dos programas de remuneração da Sociedade (exceto no que diz
respeito à sua própria remuneração). O Comitê de Governança será reconstituído após a Assembleia.
Benchmarking de remuneração. Os salários e vencimentos mantiveram-se relativamente constantes para
o Exercício Fiscal de 2019 e a Sociedade não realizou um estudo formal de benchmarking.

REMUNERAÇÃO DE EXECUTIVOS
Resumo da Tabela de Remuneração e Discussão Narrativa
Abaixo estão as informações da remuneração paga aos NEOs referente aos exercícios observados:
Remuneração do Plano
de Incentivo Não
Patrimonial ($)

Remuneração
com
base em
Opções
($)(1)

Plano
Anual de
Incentivo

Nome e Cargo
Principal

Exercício

Salário
($)

Remuneração
com
base em
Ações

Rodrigo Barbosa

2019

350.000

-

280.386

348.000

-

-

-

978.386

Presidente
Diretor
Executivo(4)

2018

350.000

-

155.730

300.000

-

-

-

805.730

2017

341,667

-

-

408.300

-

-

-

749.967

&

(2)
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Plano de
Incentivo
a Longo
Prazo

Valor
da
Pensão
($) (3)

Todas as
Outras
Remunerações
($)

Remuneração Total
($)

Remuneração do Plano
de Incentivo Não
Patrimonial ($)

Remuneração
com
base em
Opções
($)(1)

Plano
Anual de
Incentivo

Nome e Cargo
Principal

Exercício

Salário
($)

Remuneração
com
base em
Ações

João
Kleber
Cardoso(5)

2019

170.038

-

23.291

87.840

-

-

-

281.169

2018

-

-

-

-

-

-

-

-

Vice-Presidente,
Finanças

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

Sergio Castanho(6)

2019

280.000

-

140.257

222.750

-

-

-

643.007

Vice-Presidente,
Processos
de
Gestão e Pessoas

2018

274.167

-

77.900

221.090

-

-

-

573.157

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

Monty Reed

2019

160.000

-

-

-

-

-

-

160.000

2018

288.833

-

-

12.830

-

-

-

301.663

2017

321.132

-

-

125.000

-

-

-

446.132

2019

160.902

-

-

-

-

-

102.114(9)

263.016

2018

208.315

-

17.728

62.447

-

7.195

-

295.684

2017

196,099

-

-

115.124

-

7.277

-

318.500

Ex-VicePresidente,
Desenvolvimento
Corporativo (7)

Fernando Cornejo
Ex-VicePresidente,
Projetos (8)
(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)
(7)
(8)
(9)

(2)

Plano de
Incentivo
a Longo
Prazo

Valor
da
Pensão
($) (3)

Todas as
Outras
Remunerações
($)

Remuneração Total
($)

Se as opções fossem/ pudessem ser exercidas em 31 de dezembro de 2019, com base nos preços se mercado e exercício na referida data. O
valor é baseado no valor justo da data de concessão da remuneração para um exercício fiscal usando o modelo de precificação de opções
Black-Scholes com determinadas suposições: (i) volatilidade esperada; (ii) taxa de juros livre de riscos; (iii) vida esperada; e (iv) rendimento
de dividendos esperado. Os modelos de preços de opções exigem a inclusão de suposições altamente subjetivas, incluindo a volatilidade
esperada de preços. As mudanças nas suposições subjetivas de inclusão podem afetar significativamente o valor justo estimado e, portanto,
os modelos existentes não necessariamente fornecem uma única medida confiável do valor justo da opção de compra de ações da Sociedade.
Representa bonificação em valor monetário. Os valores podem ter sido pagos em um ano subsequente; no entanto, os valores são incluídos
no ano em que o valor foi ganho.
Representa o valor contribuído pela Sociedade para o plano de contribuição voluntária de RRSP.
O Sr. Barbosa também atua como Conselheiro da Sociedade, mas não recebe qualquer remuneração na qualidade de Conselheiro da Sociedade.
O Sr. Barbosa não está concorrendo à reeleição como Conselheiro na Assembleia, mas continuará atuando como Presidente & Diretor
Executivo da Sociedade.
O Sr. Cardoso ingressou na sociedade como Vice-Presidente de Finanças em março de 2019. O Sr. Cardoso posteriormente assumiu o cargo
de Diretor Financeiro em 14 de fevereiro de 2020.
O Sr. Castanho assumiu posteriormente o cargo de Diretor Transformacional em 14 de fevereiro de 2020.
O Sr. Reed deixou a Sociedade em 21 de junho de 2020.
O Sr. Cornejo deixou a Sociedade em 21 de junho de 2019.
Representa direitos de indenização de US$102.114,00.

Os termos significativos de cada contrato de trabalho de NEOs são estabelecidos sob o título "Benefícios
de Rescisão e Mudança de Controle".
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Remuneração do Plano de Incentivo
Remuneração com base em ações e remuneração com base em opções pendentes
A tabela a seguir estabelece todas as remunerações com base em ações e remunerações com base em opções
pendentes no final do Exercício Fiscal de 2019 em relação a cada um dos NEOs.
Remuneração com base em Opções

Remuneração com base em Ações

Valor de
Opções
Dentro
do
Dinheiro
Não
Exercidas
($)(1)

Número
de Ações
que não
foram
Concedidas (No.)

Valor
das
Remunerações
com
base em
Ações
que não
foram
Concedidas ($)

Valor das
Remunerações
com base
em Ações
Concedidas não
pagas
nem
distribuídas ($)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Número de
ações
subjacentes
de Opções
Não
Exercidas
(No.)

Preço do
Exercício de
Opção
(C$)

Data de
Concessão
da Opção
(d/m/a)

Data de
Validade
da Opção
(d/m/a)

1.301.175

1.57

13/05/2018

13/05/2026

João
Kleber
Cardoso

75.000

1.57

10/02/2019

05/10/2016

VicePresidente,
Finanças

249.000

1.57

02/10/2019

02/10/2027

650.595

1.57

13/05/2018

13/05/2026

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nome
Cargo
Principal

e

Rodrigo
Barbosa
Presidente
Diretor
Executivo

e

C$ 195.176

C$ 11.250

C$ 37.350

Sergio
Castanho
VicePresidente,
Processos
Gestão
Pessoas

C$ 97.589

de
e

Monty Reed
Ex-VicePresidente,
Desenvolvimen
to Corporativo
(2)

Fernando
Cornejo
Ex-VicePresidente,
Projetos (3)
(1)

Com base na diferença entre o preço de exercício da opção de compra de ações e o preço de fechamento das Ações (C$1,72 (conforme
ajustado para a divisão de ações de 15:1 com vigência em 26 de agosto de 2020) na TSX em 31 de dezembro de 2019. Os valores não
incluem impostos aplicáveis que seriam pagos pelo indicado no exercício da opção.

(2)

Monty Reed deixou a Sociedade em 21 de junho de 2020.

(3)

Fernando Cornejo deixou a Sociedade em 21 de junho de 2019.
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Remuneração do plano de incentivo – valor concedido ou ganho durante o exercício
Remuneração com base em
opções – Valor concedido
durante o exercício

Remuneração com base
em ações – Valor
concedido durante o
exercício

Remuneração do plano de
incentivo não patrimonial –
Valor auferido durante o ano

Rodrigo Barbosa

-

-

-

João Kleber Cardoso

-

-

-

Sergio Castanho

-

-

-

Monty Reed

-

-

-

Fernando Cornejo

-

-

-

Nome

Benefícios de Mudança de Controle de Double Trigger e Rescisão
Temos contratos de trabalho com cada NEO, diretamente ou através de uma subsidiária, que preveem
pagamentos se o emprego for rescindido. Os contratos incluem provisões para rescisão ou outros eventos
geradores em uma situação de mudança de controle.
Indenização na Rescisão
por Justa Causa

Indenização dentro de seis
meses da Mudança de
Controle de Double
Trigger

Salário Incremental se
rescindido em 31 de
dezembro de 2019 (salário
acrescido de benefícios)

Rodrigo Barbosa

Salário anual de 12 meses

Salário anual de 12 meses

$374.000

João Kleber Cardoso

Salário anual de 6 meses(1)

Salário anual de 12 meses

$100.000

Salário anual de 9 meses

Salário anual de 12 meses

$210.000

Nome

Sergio Castanho
(1)

O Sr. Cardoso tem direito a um salário anual de 8 meses, em vez de salário anual de 6 meses, se não forem cumpridos determinados
requisitos de aviso prévio estabelecidos no contrato de trabalho do Sr. Cardoso com relação à rescisão.

Nos contratos de trabalho dos Srs. Barbosa e Castanho, Mudança de Controle significa: (i) a destituição,
por resolução extraordinária dos acionistas da Sociedade, de mais de 51% dos então conselheiros
encarregados da Sociedade, ou a eleição da maioria dos conselheiros do Conselho que não foram indicados
do Conselho encarregado da Sociedade no momento imediatamente anterior à referida eleição; (ii) uma
consolidação, fusão, acordo ou outra reorganização ou aquisição envolvendo a Sociedade e outra sociedade
anônima ou outra pessoa jurídica que resulte na detenção por aqueles que eram os titulares das Ações da
Sociedade antes da conclusão da transação de menos de 50% das ações ordinárias em circulação da
sociedade sucessora após a conclusão da transação; ou (iii) qualquer pessoa física, pessoa jurídica ou grupo
de pessoas físicas ou pessoas jurídicas agindo individual ou coletivamente, como esse termo é definido na
Lei de Valores Mobiliários (Ontário) (individual e coletivamente, um "Adquirente") adquire Ações, ou
adquire o direito de votar ou direcionar a votação das Ações que, quando adicionadas às Ações que o
Adquirente já possui de registro ou legitimamente ou das quais o Adquirente tem o direito de direcionar a
votação, daria direito ao Adquirente de votar ou direcionar a votação de 20% ou mais das Ações em
circulação. Em troca do pagamento do valor global acima, o diretor executivo é obrigado a assinar e entregar
à Sociedade uma liberação completa e final de todas as reivindicações contra a Sociedade de forma aceitável
para a Sociedade.
Para o contrato de trabalho do Sr. Cardoso, "Mudança de Controle" significa: (i) qualquer pessoa se torna
o proprietário legítimo, direta ou indiretamente, dos títulos da Sociedade representativos de mais de 50%
(cinquenta por cento) do poder de voto agregado dos títulos então em circulação da Sociedade, exceto por
aquisição diretamente da Sociedade; (ii) que houve uma fusão ou combinação equivalente envolvendo a
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Sociedade após a qual mais de 50% (cinquenta por cento) das ações com direito a voto da sociedade
sobrevivente é mantida por pessoas que não sejam ex-acionistas da Sociedade; ou (iii) que a Sociedade
vende ou aliena todos ou substancialmente todos os seus ativos.
Após a rescisão de um emprego de NEOs por justa causa, a Sociedade não é obrigada a efetuar quaisquer
pagamentos a esse NEO, com exceção do salário base anual, benefícios e pagamento de férias auferidos até
a data da rescisão.
Monty Reed deixou a Sociedade em 21 de junho de 2020. O Sr. Reed tem direito a uma indenização de 24
meses (US$ 320.000).
Fernando Cornejo deixou a Sociedade durante o Exercício Fiscal de 2019 e recebeu direitos de indenização
equivalentes a US$ 102.114.

GRÁFICO DE DESEMPENHO
O gráfico a seguir compara o retorno acumulado dos acionistas sobre um investimento de C$ 100 em Ações
a um investimento semelhante em sociedades que compõem o Índice Composto S&P/TSX de 01 de janeiro
de 2015 a 31 de dezembro de 2019.

Aura Minerals Inc.
Índice Composto S&P/TSX (TSX)
Índice Global de Ouro S&P/TSX
(TTGD)
Índice Global de Mineração S&P/TSX
(TXGM)

31/12/2014
C$
100
100

31/12/2015
C$
113,21
88,91

31/12/2016
C$
201,89
104,48

31/12/2017
C$
318,87
111,46

31/12/2018
C$
239,62
97,88

31/12/2019
C$
324,53
116,85

100

88,84

133,23

134,06

128,12

179,22

100

71,52

101,63

116,55

109,24

132,82

A remuneração dos diretores executivos da Sociedade é composta por diferentes elementos, incluindo
elementos que não se correlacionam diretamente com o preço de mercado das Ações, como o salário base,
assim como elementos que se correlacionam mais de perto com o desempenho e a condição financeira da
Sociedade, como incentivos de médio e longo prazos. Os elementos de remuneração executiva são
projetados para atrair e reter executivos de qualidade para gerenciar o crescimento e o desenvolvimento do
negócio.
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A indústria de mineração é intensamente competitiva em todas as suas fases e a Sociedade compete com
muitas empresas que possuem maiores recursos financeiros e técnicos. Essa concorrência pode resultar na
incapacidade da Sociedade de contratar funcionários qualificados. O sucesso da Sociedade depende da alta
gestão. A experiência desses indivíduos será um fator que contribuirá para o sucesso e crescimento
contínuos da Sociedade. A perda de um ou mais desses indivíduos pode ter um efeito adverso relevante nas
perspectivas comerciais da Sociedade.

REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO
Os honorários dos Conselheiros são recomendados pelo Comitê de Governança com base em uma análise
das condições de mercado vigentes e uma comparação com empresas de grupo com ramos comerciais
similares, capitalização de mercado e listagens de bolsa de valores públicas. Esta recomendação está então
sujeita à aprovação do Conselho. Parte da função do Comitê de Governança é promover a comunicação
aberta dentro do Conselho e alinhar os interesses dos acionistas e do Conselho. A filosofia do Conselho é
oferecer uma remuneração competitiva para reconhecer a associação ao Conselho e a função dos
conselheiros com um mix de honorários de adiantamentos e reuniões no percentil de 50 do grupo da
Sociedade e com subvenções de capital a um pouco além do percentil de 50 que se move para subvenções
de Ações da Sociedade em comparação com as opções de vencimento da Sociedade.
Os conselheiros independentes da Sociedade recebem a seguinte remuneração por seus serviços na
qualidade de conselheiros. A associação a cada comitê do Conselho é discutida acima sob o título "Eleição
de Conselheiros".
Associação

Remuneração (C$)

Presidente do Conselho

$47.000 por ano, pago trimestralmente com
antecedência

Conselheiro Principal

$47.000 por ano, pago trimestralmente com
antecedência

Associação ao Conselho (excluindo a Presidência)

$32.000 por ano, pago trimestralmente com
antecedência

Presidente do Comitê de Auditoria

$10.000 por ano, pago trimestralmente com
antecedência

Associação ao Comitê de Auditoria (excluindo a Presidência)

$4.000 por ano,
antecedência

pago

trimestralmente

com

Presidente do Comitê de Governança Corporativa, Remuneração e
Nomeação

$7.500 por ano,
antecedência

pago

trimestralmente

com

Associação ao Comitê de Governança (excluindo a Presidência)

$2.000 por ano,
antecedência

pago

trimestralmente

com

Por assembleia do Conselho/ Comitê

$ 1.500 por assembleia, pago trimestral e
posteriormente

Todos os conselheiros são reembolsados por despesas reais razoavelmente incorridas em relação ao
desempenho de suas funções como conselheiros. Em determinadas situações, o compromisso de tempo dos
membros do Conselho em relação às viagens para as operações da Sociedade no México, Honduras e Brasil
é muito maior do que o normalmente esperado de um membro do Conselho e, nessas situações, esse
membro do Conselho receberá até C$ 1.500 por diária de viagens.

Tabela de Remuneração dos Conselheiros
Exceto conforme observado abaixo, a Sociedade não possui acordos, padrão ou de outra forma, nos termos
dos quais os conselheiros não NEOs são remunerados pela Sociedade por seus serviços na qualidade de
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conselheiros ou para participação do comitê, envolvimento em atribuições especiais ou por serviços como
consultor ou especialista durante o Exercício Fiscal de 2019. Exceto conforme observado abaixo, nenhum
dos atuais conselheiros não NEOs da Sociedade recebeu qualquer tipo de remuneração pelos serviços
prestados na qualidade de conselheiros, consultores ou especialistas durante o exercício fiscal mais
recentemente concluído da Sociedade. A tabela a seguir estabelece todos os valores de remuneração
fornecidos aos conselheiros não executivos da Sociedade durante o Exercício Fiscal de 2019.
Nome

Honorários
obtidos
($)(1)

Honorários
Acumulad
os (ainda
não pagos)

Remuneração
com
base em
Ações
($)

Remuneração
com
base em
Opções
($)

Remuneração
do plano de
incentivo não
patrimonial
($)

Valor
da
Pensão
($)

Todas as
outras
remunerações
($)

Total
($)

Paulo de
Brito

47.120

-

-

-

-

-

-

47.120

Stephen
Keith

40.640

14.405

-

-

-

-

-

55.045

Philip
Reade

31.768

10.382

-

-

-

-

-

42.150

Richmond
Fenn

-

10.476

-

-

-

-

205.200 (2)

215.676

(1)

Inclui todos os honorários remunerados, obtidos, pagos ou a pagar em valor monetário pelos serviços como conselheiro, taxas anuais de
adiantamento, taxas de comitê, presidência e assembleia.

(2)

Representa a remuneração recebida pelo Sr. Fenn enquanto atuava como Gerente Geral Interino da operação em San Andrés da
Sociedade durante o Exercício Fiscal de 2019 antes da nomeação para o Conselho.

A tabela a seguir estabelece todas as remunerações com base em ações e remunerações com base em opções
pendentes no final do Exercício Fiscal de 2019 em relação a cada um dos conselheiros não executivos.
Remuneração com base em Opções

Número de
Ações ou
Unidades
de Ações
que não
foram
Concedidas
(No.)

Valor de
Mercado
ou Pagamento
de
Remunerações
com Base
em Ações
que não
foram
Concedidas
($)

Valor
de
Mercado
ou Pagamento
de
Remunerações
com Base
em Ações
Não
Pagas nem
Distribuídas
(C$)(2)

Ações
Subjacentes
de Opções
Não
Exercidas
(No.)

Preço do
Exercício
de
Opção
(C$)

Data de
Concessão
da Opção
(d/m/a)

Data de
Validade
da
Opção
(d/m/a)

Valor
de
Opções
Dentro
do
Dinheiro
Não
Exercidas
($) (1)

Paulo de
Brito

-

-

-

-

-

-

-

-

Stephen
Keith

-

-

-

-

-

-

-

109.541

19.750

20,30

26/10/2018

26/10/2021

83.326

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Número de

Nome

Philip
Reade
Richmond
Fenn
(1)

Remuneração com base em Ações

Os valores são baseados na diferença entre o preço de exercício da opção de compra de ações e o preço de fechamento das Ações (C$1,72
(conforme ajustado para a divisão de ações de 15:1 com vigência em 26 de agosto de 2020)) na TSX em 31 de dezembro de 2019. Os valores
não incluem impostos aplicáveis que seriam pagos pelo indicado no exercício da opção.

24

(2)

Os valores mostrados são o valor do número total de DSUs mantidos por cada conselheiro em 31 de dezembro de 2019, multiplicado pelo
preço de fechamento das Ações da Aura na TSX em 31 de dezembro de 2019 (C$1,72 (ajustado para a divisão de ações 15:1 com vigência
em 26 de agosto de 2020))."

Valor Conferido ou Obtido Durante o Exercício
A tabela abaixo define todas as remunerações com base em ações e remunerações com base em opções
realizadas por conselheiros não executivos da Sociedade concedidas ou obtidas, mas não pagas em 31 de
dezembro de 2019.
Nome

Remuneração com base em
opções – Valor concedido
durante o exercício
($)

Remuneração com base
em ações – Valor
concedido durante o
exercício
($)

Remuneração do plano de
incentivo não patrimonial –
Valor auferido durante o ano
($)

Paulo de Brito

-

-

-

Stephen Keith

-

-

-

Philip Reade

-

-

-

Richmond Fenn

-

-

-

Em abril de 2010, a Sociedade implementou um plano de unidade de ação diferida (o "Plano de DSU "),
que estava disponível para todos os conselheiros da Sociedade que não são funcionários da Sociedade ou
de qualquer de suas afiliadas, incluindo o Presidente não executivo do Conselho. Em 24 de abril de 2017,
a Sociedade encerrou o Plano de DSU. Nenhuma DSUs foi concedida aos conselheiros durante o Exercício
Fiscal de 2019.

INFORMAÇÕES DO PLANO DE REMUNERAÇÃO PATRIMONIAL
A tabela abaixo apresenta as informações sobre o plano de opção de compra de ações da Sociedade que foi
previamente aprovado pelos acionistas em 31 de dezembro de 2019. A Sociedade não tem nenhum plano
de remuneração de acordo com o qual os títulos de participação acionária da Sociedade são passíveis de
serem emitidos que não tenham sido aprovados pelos acionistas, sujeitos à aprovação do Plano de Opção
de Compra (conforme descrito abaixo sob o título "Aprovação do Plano de Opção de Compra").

Categoria do Plano
Plano de Opção de Compra
de Ações

Número de títulos a serem
emitidos após o exercício
de direitos, bônus de
subscrição e opções em
circulação

Preço médio de exercício
ponderado de direitos,
bônus de subscrição e
opções em circulação

Número de títulos que
permanecem disponíveis para
emissão futura de acordo
com os planos de
remuneração patrimonial

3.452.250

C$1,51(1)

1.767.750

(1) Ajustado para a divisão de ações de 15:1 com vigência em 26 de agosto de 2020.

APROVAÇÃO DO PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES

Em 24 de abril de 2017, os conselheiros da Sociedade adotaram um Plano de Opção de Compra de Ações
da Sociedade (adotado em 13 de junho de 2018 e 24 de setembro de 2020, o "Plano de Opção de Compra")
para permitir que a Sociedade conceda opções aos participantes qualificados, incluindo determinados
conselheiros, diretores, funcionários e consultores da Sociedade. De acordo com as alterações de 13 de
junho de 2018, o Plano de Opção foi alterado para, entre outras coisas: (i) alteração de certas disposições
relativas ao prazo, aquisição e exercício das opções, incluindo a rescisão, morte ou invalidez de um
participante nos termos do Plano de Opção ou em caso de mudança de controle; (ii) alteração do método
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de determinação do Valor Justo de Mercado (conforme definido abaixo) das Ações subjacentes às opções
adquiridas para cancelamento ou exercidas; e, (iii) alteração de certas disposições relativas a ajustes de
capital. As alterações de 24 de setembro de 2020 foram compostas inteiramente por alterações não
substantivas para esclarecer certas seções do Plano de Opção. As alterações anteriores não exigiam a
aprovação dos acionistas, uma vez que tais alterações foram permitidas pelas disposições de alteração do
Plano de Opção sem a obtenção da aprovação dos acionistas.
O Plano de Opção de Compra foi aprovado pelos acionistas da Sociedade em 26 de maio de 2017. Na
Assembleia, os Acionistas serão convidados a aprovar resoluções para aprovar o Plano de Opção de
Compra, conforme descrito mais particularmente abaixo. Uma cópia do Plano de Opção de Compra pode
ser obtida por qualquer acionista mediante solicitação em: Aura Minerals Inc., 78 SW 7th Street, Suite
7115, Miami, Flórida 33130, E-mail: info@auraminerals.com.. Segue um resumo do Plano de Opção de
Compra e está sujeito às disposições específicas do Plano de Opção de Compra e os leitores são
incentivados a lê-lo na íntegra.
O objetivo do Plano de Opção de Compra é antecipar os interesses da Sociedade através da motivação,
atração e retenção de diretores, conselheiros e funcionários da Sociedade e de outros indivíduos principais
(incluindo consultores) como o Conselho considerar razoavelmente apropriado. O Plano de Opção de
Compra reserva-se para a emissão, quando reunido com as Ações reservadas para emissão de acordo com
todos os arranjos de remuneração baseada em títulos da Sociedade, em vigor ou propostos, no máximo de
8% das Ações emitidas e em circulação.
Segue uma visão geral das principais disposições do Plano de Opção de Compra:
1.

O Plano de Opção será administrado pelo Conselho ou por um comitê do Conselho.

2.

O Plano de Opção de Compra reserva-se para a emissão, quando reunido com as Ações reservadas
para emissão de acordo com todos os arranjos de remuneração baseada em títulos da Sociedade,
em vigor ou propostos, no máximo de 8% das Ações emitidas e em circulação.

3.

Sujeito às limitações do Plano de Opção de Compra, à lei aplicável e aos requisitos de cada bolsa
de valores aplicável, o Conselho tem a autoridade: (i) para conceder às pessoas qualificadas as
opções para comprar Ações; (ii) para determinar os termos, limitações, restrições e condições sobre
essas concessões; (iii) para interpretar o Plano de Opção de Compra e adotar, aditar e rescindir as
diretrizes administrativas e outras regras e regulamentos relativos ao Plano de Opção, como o
Conselho possa de tempos em tempos considerar aconselhável, sujeito à aprovação prévia
necessária de qualquer autoridade reguladora ou bolsa de valores aplicável; (iv) corrigir qualquer
defeito, suprir qualquer omissão ou conciliar qualquer inconsistência no Plano de Opção de Compra
ou qualquer contrato de opção de compra; e (v) fazer todas as outras determinações e tomar todas
as outras medidas relacionadas com a implementação e administração do Plano de Opção de
Compra como o Conselho possa considerar necessário ou aconselhável.

4.

Aplicam-se os seguintes limites de participação privilegiada: (i) o número de Ações passíveis de
emissão às pessoas privilegiadas, a qualquer momento, nos termos do Plano de Opção de Compra
e de outros arranjos de remuneração baseada em títulos não ultrapassará 8% das Ações emitidas e
em circulação; (ii) o número de Ações emitidas às pessoas privilegiadas, em um período de um
ano, em conformidade com o Plano de Opção de Compra e outros arranjos de remuneração
baseados em títulos não ultrapassará 8% das Ações emitidas e em circulação; e (iii) o número de
Ações passíveis de emissão a conselheiros não funcionários em conformidade com o Plano de
Opção de Compra e outros arranjos de remuneração baseada em títulos não ultrapassará 1% das
Ações emitidas e em circulação.

5.

O Conselho estabelecerá o preço do exercício de uma opção de compra no momento em que a
opção de compra for concedida, não devendo o preço do exercício, em todos os casos, ser inferior
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ao preço exigido pelas autoridades reguladoras aplicáveis ou qualquer bolsa de valores aplicável,
que no caso (a) da Bolsa de Valores de Toronto ou (b) qualquer opção concedida a um contribuinte
dos EUA, é o Valor Justo de Mercado. “Valor Justo de Mercado” é definido no Plano de Opção
de Compra como significando, em qualquer data em relação às Ações, o preço de venda de
fechamento de tais Ações na TSX no dia de negociação imediatamente anterior a essa data, sujeito
a certas exceções em circunstâncias específicas.
6.

As Opções de Compra são pessoais para o participante e são intransferíveis, exceto em
circunstâncias limitadas de acordo com o Plano de Opção de Compra.

7.

Se ocorrer uma data de rescisão em relação a um participante por qualquer motivo que não seja
rescisão com justa causa ou renúncia, e sujeito a qualquer determinação em contrário pelo
Conselho, cada opção de compra mantida pelo participante deixará de ser exercível na data de
validade ou 90 dias após a data de rescisão, o que ocorrer primeiro.

8.

Se um participante for demitido por justa causa, todas as porções conferidas e não conferidas serão
rescindidas imediatamente mediante a demissão. Se ocorrer uma data de rescisão em relação a um
participante como resultado de sua renúncia da Companhia, todas as parcelas adquiridas e não
adquiridas serão rescindidas imediatamente após a rescisão.

9.

A menos que determinada de outra forma pelo Conselho: (i) as opções de compra devem expirar
no máximo oito anos após a data da concessão; e (ii) as opções de compra serão aplicadas
anualmente em uma "base linear" quanto a um terço das Ações de acordo com essa opção de compra
na data que seja 2,5 (dois anos e meio) a partir do aniversário da data de concessão por um período
de três anos (para maior certeza, 1/3 igualmente começando no ano 2,5, 3,5 e 4,5).

10.

Em qualquer caso em que uma opção seja devidamente exercida, a Sociedade pode, a seu exclusivo
critério, optar por fornecer valor monetário em vez de Ações em um valor equivalente à diferença
entre o Valor Justo de Mercado das Ações subjacentes (ou qualquer valor menor acordado pela
Sociedade e pelo Participante) e o preço agregado de exercício das referidas Ações subjacentes,
sujeito ao pagamento à Sociedade de quaisquer impostos aplicáveis pelo Participante.

11.

Em qualquer caso em que uma opção de compra seja exercível, a Sociedade pode optar por comprar
para cancelamento a opção de compra por um valor equivalente à diferença entre o Valor Justo de
Mercado das Ações subjacentes (ou qualquer valor menor acordado pela Sociedade e pelo
Participante) e o preço agregado de exercício das referidas Ações subjacentes, sujeito ao pagamento
à Sociedade de quaisquer impostos aplicáveis pelo participante. No entanto, esse direito somente
pode ser exercido pela Sociedade com o consentimento do participante, consentimento este que
pode ser negado por qualquer motivo.

12.

Um participante pode optar por realizar um exercício sem valor monetário de todo ou qualquer
direito do participante de acordo com uma opção de compra em conformidade com a fórmula
estabelecida no Plano de Opção de Compra. Em relação a qualquer exercício sem valor monetário,
o participante receberia, sem qualquer pagamento de valor monetário (além dos impostos exigidos
a serem pagos em relação ao exercício que devem ser pagos pelo participante à Sociedade em valor
monetário no momento do exercício ou conforme de outra forma aqui previsto), o número líquido
de Ações (que é menos o preço do exercício).

13.

Se o Conselho determinar a qualquer momento ser aconselhável fazê-lo em relação a uma série de
transações societárias conforme estabelecido no Plano de Opção de Compra, o Conselho, tendo em
conta seus deveres fiduciários e os melhores interesses da Sociedade, abordará o valor econômico
dos direitos que os participantes, como grupo, têm em opções de compra pendentes de qualquer
forma que o Conselho considerar razoável nas circunstâncias.
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14.

O Conselho pode alterar, suspender ou rescindir o Plano de Opção de Compra ou qualquer
respectiva parte a qualquer momento, de acordo com a lei aplicável e sujeito a qualquer aprovação
reguladora ou de acionistas necessária. No entanto, exceto conforme de outra forma previsto no
Plano de Opção de Compra, a menos que o consentimento seja obtido do participante afetado,
nenhuma alteração, suspensão ou rescisão pode prejudicar materialmente quaisquer opções de
compra ou quaisquer direitos relacionados às opções de compra, que foram concedidas a esse
participante antes da alteração, suspensão ou rescisão. Quaisquer alterações no Plano de Opção de
Compra para alterar o número máximo de percentuais de Ações passíveis de emissão nos termos
das Opções de Compra concedidas de acordo com o Plano serão consideradas para não prejudicar
materialmente os direitos de qualquer Participante.

15.

Sem limitar a generalidade do precedente, o Conselho poderá fazer as seguintes alterações no Plano
de Opção de Compra uma opção de compra concedida de acordo com o Plano de Opção de Compra,
conforme aplicável, sem obter a aprovação de qualquer participante ou acionista da Sociedade: (i)
alterações nos termos e condições do Plano de Opção de Compra necessários para garantir que o
Plano de Opção de Compra cumpra as exigências reguladoras e a lei aplicável, incluindo os
requisitos de qualquer bolsa de valores aplicável, em vigor de tempos em tempos; (ii) alterações
nas disposições do Plano de Opção de Compra que respeitem a administração do Plano de Opção
de Compra e a elegibilidade para participação nos termos do Plano de Opção de Compra; (iii)
alterações nas disposições do Plano de Opção de Compra relativas aos termos e condições em que
as opções de compra podem ser concedidas em conformidade com o Plano de Opção de Compra,
incluindo o cronograma de concessão; (iv) o acréscimo e qualquer alteração subsequente de
qualquer provisão de assistência financeira; (v) alterações no Plano de Opção de Compra que sejam
de menor importância; (v) alterações nas disposições relativas à mudança de controle; e (vii)
quaisquer outras alterações que não exijam a aprovação dos acionistas de acordo com as leis
aplicáveis ou os requisitos de qualquer bolsa de valores.

16.

O Conselho não pode, sem a aprovação dos acionistas da Sociedade, fazer alterações no Plano de
Opção de Compra ou uma opção de compra concedida de acordo com o Plano de Opção de Compra
em relação aos seguintes: (i) um aumento no número máximo ou percentual de títulos passíveis de
emissão de acordo com o Plano de Opção de Compra; (ii) disposições de alteração que concedam
poderes adicionais ao Conselho para alterar o Plano de Opção de Compra ou os direitos ali
previstos; (iii) uma redução do preço do exercício de uma opção de compra pendente ou outros vi
direitos de acordo com o Plano de Opção de Compra; (iv) qualquer cancelamento e reemissão de
opções de compra ou outros direitos; (v) qualquer mudança nas categorias de indivíduos
qualificados para serem selecionados para concessões de opções de compra em que essa mudança
possa ampliar ou aumentar a participação de conselheiros não funcionários de acordo com o Plano
de Opção de Compra; (vi) uma alteração na proibição da transferência de opções de compra; (vii)
uma alteração nas disposições de alteração do Plano de Opção de Compra; (viii) uma prorrogação
do prazo das opções de compra; e (ix) quaisquer mudanças nos limites de participação de pessoas
privilegiadas ou conselheiros não funcionários.

Na data desta Circular Informativa, a Sociedade possui 3.436.800 opções de compra de ações emitidas e
em circulação (sendo aproximadamente 4,86% das Ações emitidas e em circulação).

De acordo com as regras da TSX, a tabela a seguir estabelece a taxa anual de queima, calculada
de acordo com a seção 613(p) do Manual da Sociedade TSX, do Plano de Opção de Compra para
os três exercícios fiscais mais recentemente concluídos:
Plano
Plano de Opção
de Compra

Taxa de Queima de
2019(1)

Taxa de Queima de
2018(1)

Taxa de Queima de
2017(1)

Taxa de Queima
de 2016(1)

1,51%

4,29%

-

1,85%
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(1)

A taxa anual de queima é expressa em percentagem e é calculada dividindo-se o número de títulos concedidos de acordo com o plano
específico durante o exercício fiscal aplicável pelo número médio ponderado de títulos em circulação para o exercício fiscal aplicável.

Se o Plano de Opção de Compra for aprovado pelos titulares de títulos na Assembleia deste ano,
a Sociedade teria a capacidade de conceder um adicional de 2.222.597 opções de compra de
ações em conformidade com o Plano de Opção de Compra (representando aproximadamente
3,14% das Ações emitidas e em circulação). Esse número é de 8% das Ações atuais emitidas e
em circulação, menos as 3.436.800 opções de compra de ações atualmente emitidas e em
circulação.
A não obtenção da aprovação dos titulares de títulos na Assembleia deste ano resultaria na
Sociedade não estar autorizada a fazer concessões de acordo com o Plano de Opção de Compra
até a aprovação do titular do título ser obtida. De acordo com as políticas da TSX, a Sociedade
também será obrigada a buscar a aprovação dos acionistas em relação ao Plano de Opção de
Compra a cada três anos subsequentes. Os acionistas, portanto, serão solicitados a aprovar a
seguinte resolução:
"CONSIDERANDO QUE:
A. O Conselho de Administração adotou, com vigência em 26 de maio de 2017, conforme aditado em
13 de junho de 2018 e 20 de setembro de 2020, um plano de opção de compra de ações de incentivo
(o "Plano de Opção de Compra"), que reserva para emissão, no máximo, 8% do número total de
Ações emitidas e em circulação e não possui um número máximo determinado de Ações passíveis
de serem emitidas.
B. As regras da Bolsa de Valores de Toronto preveem que todas as opções, direitos ou outros direitos
não alocados de acordo com um arranjo de remuneração baseada em títulos que tenham um número
determinado de títulos máximos passíveis de serem emitidos sejam aprovados pelos acionistas na
implementação e a cada 3 (três) anos seguintes.
C. O Conselho de Administração dispõe-se a implementar o Plano de Opção de Compra.

ORA, PORTANTO, RESOLVEU-SE QUE:
1. É, pelo presente instrumento, aprovado o Plano de Opção de Compra, na forma substancialmente
estabelecida na Circular Informativa de Gestão da Sociedade, datada de 29 de setembro de 2020,
prevendo a concessão de opções de compra em conformidade com o Plano de Opção de Compra.
2. Todas as opções, direitos ou outros direitos não alocados de acordo com o Plano de Opção de
Compra sejam e, pelo presente instrumento, são aprovados.
3. A Sociedade tem a capacidade de continuar concedendo opções de acordo com o Plano de Opção
de Compra até 30 de outubro de 2023, ou seja, até a data que for 3 (três) a partir da data em que a
aprovação dos acionistas estiver sendo buscada.
4. Qualquer um ou mais conselheiros ou diretores da Sociedade estejam e, pelo presente instrumento,
estão autorizados a celebrar quaisquer outros documentos, conforme um ou mais conselheiros ou
diretores possam considerar necessário para dar efeito às resoluções precedentes."

NOMEAÇÃO DE AUDITOR
A PricewaterhouseCoopers LLP, Chartered Accountants ("PwC Canada") são os auditores da Sociedade
desde 06 de julho de 2007. O Conselho, por recomendação do Comitê de Auditoria, recomenda que a PwC
Canada, juntamente com a PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, seja renomeada e nomeada,
respectivamente, como auditora da Sociedade e que o Conselho seja autorizado a definir a remuneração da
auditora.
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A empresa de auditoria nomeada na Assembleia atuará até o final da próxima assembleia anual de acionistas
da Sociedade.
A MENOS QUE A AUTORIZAÇÃO PARA FAZÊ-LO SEJA NEGADA, AS PESSOAS
NOMEADAS NO FORMULÁRIO DE PROCURAÇÃO QUE ACOMPANHAM A NOTIFICAÇÃO
DA ASSEMBLEIA PRETENDEM VOTAR PELA RENOMEAÇÃO DA PWC COMO
AUDITORES DA SOCIEDADE PARA OCUPAR O CARGO DURANTE O ANO SEGUINTE COM
REMUNERAÇÃO A SER FIXADA PELO CONSELHO.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Endividamento de Conselheiros e Diretores Executivos
Nenhum dos atuais ou ex-conselheiros, diretores ou funcionários da Sociedade ou qualquer de suas
subsidiárias, nem qualquer associado das referidas pessoas está na presente data nem esteve, durante o
exercício fiscal findo em 31 de dezembro de 2019, endividado com a Sociedade ou qualquer de suas
subsidiárias em relação à compra de títulos ou de outra forma. Além disso, nenhum endividamento desses
indivíduos com outra pessoa jurídica foi objeto de garantia, contrato de apoio, carta de crédito ou outro
acordo ou entendimento semelhante da Sociedade ou qualquer de suas subsidiárias.

Participação de Determinadas Pessoas em Assuntos a serem atuados
Nenhuma pessoa que seja: (a) um conselheiro ou diretor executivo da Sociedade que ocupe o cargo a
qualquer momento desde o início do último exercício fiscal; (b) um designado proposto para eleição como
conselheiro da Sociedade; ou (c) um associado ou afiliado de uma pessoa em (a) ou (b) tem qualquer
participação relevante, direta ou indireta, por meio de propriedade legítima de títulos ou de outra forma, em
qualquer assunto a ser atuado na Assembleia que não seja conforme estabelecido nesta Circular Informativa
e especificamente no que diz respeito à eleição dos conselheiros.

Participação de Pessoas Informadas em Transações Relevantes
Exceto conforme de outra forma aqui estabelecido, nenhum conselheiro ou diretor executivo da Sociedade
ou qualquer de suas subsidiárias, nenhuma pessoa que, legitimamente, detenha, dirija ou controle, direta ou
indiretamente, as Ações com mais do que 10% dos direitos de voto vinculados a todas as Ações em
circulação, nenhum conselheiro proposto da Sociedade e nenhum associado ou afiliado de nenhuma das
pessoas anteriores tem ou teve qualquer participação relevante, direta ou indireta, em qualquer transação
desde o início do exercício fiscal completo mais recente da Sociedade ou de qualquer transação proposta
que, em qualquer caso, tenha afetado significativamente ou que afete significativamente a Sociedade ou
qualquer de suas subsidiárias.
Conforme divulgado pela Sociedade em um relatório de mudança relevante, datado de 12 de julho de 2020
(o "MCR"), em relação à facilitação dos procedimentos de estabilização de acordo com a oferta pública
inicial de BDRs no Brasil concluída no terceiro trimestre de 2020 (a "Oferta"), a Northwestern, uma
sociedade controlada pelo Sr. Paulo de Brito, presidente do conselho da Sociedade, comprometeu-se a
emprestar a um subscritor brasileiro que atuava como agente de estabilização, de acordo com a Oferta,
143.568 BDRs, representativos de 15% dos BDRs oferecidos sob a oferta base (o "Empréstimo de
Estabilização da Northwestern"). Como remuneração pela celebração do Empréstimo de Estabilização
da Northwestern, a Northwestern recebeu uma taxa igual a 0,00001% ao ano do produto obtido quando o
número de BDRs emprestados pela Northwestern foi multiplicado pelo preço por BDR estabelecido de
acordo com a Oferta, que era igual a R$820,00 ou C$204,75, com base na taxa média diária de câmbio
publicada pelo Bank of Canada em 30 de junho de 2020, calculado pro rata diariamente para o prazo do
empréstimo, valor este que era destinado a ser nominal. Consulte o MCR para obter mais detalhes.
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Contratos de Gestão
Nenhuma função de gestão da Sociedade ou de qualquer de suas subsidiárias é de qualquer grau
significativo desempenhado por uma parte que não seja os conselheiros e diretores executivos da Sociedade
ou de suas subsidiárias, exceto conforme estabelecido abaixo.

Outras Questões
A gestão da Sociedade não tem conhecimento de nenhuma outra questão a ser discutida na assembleia
exceto as mencionadas na Notificação da Assembleia que acompanham esta Circular Informativa. No
entanto, se alguma outra questão surgir devidamente na assembleia, é a intenção das pessoas designadas
pela gestão como procuradoras sob a forma de procuração que acompanha esta Circular Informativa votar
nas questões em conformidade com seu melhor julgamento dessas questões.

Informações Adicionais
As informações adicionais relacionadas à Sociedade podem ser encontradas na SEDAR em
www.sedar.com ou no site da Sociedade em www.auraminerals.com . As informações financeiras sobre
a Sociedade são fornecidas nas Demonstrações Financeiras de 2019 e na discussão e análise da gestão
relacionadas (a "MD&A de 2019").
As cópias das Demonstrações Financeiras de 2019, da MD&A de 2019 e do AIF podem ser encontradas na
SEDAR em www.sedar.com ou obtidas gratuitamente pelo contato conosco pelo telefone: Aura Minerals
Inc., 78 SW 7th Street, Suite 7115, Miami, Flórida 33130, E-mail: info@auraminerals.com.

APROVAÇÃO DE CONSELHEIROS
O teor e o envio desta Circular Informativa foram aprovados pelo Conselho.
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ANEXO "A"
DECLARAÇÃO DE PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
Estamos comprometidos em aderir aos mais altos padrões de governança corporativa e nossas práticas de
governança corporativa foram projetadas de forma consistente com esse objetivo.
O conselho de administração (o "Conselho") atualmente é composto por seis conselheiros, dos quais dois
são independentes. O Conselho considera Stephen Keith e Philip Reade independentes. Se eleito, espera-se
também que Bruno Mauad seja um conselheiro independente.
Conduta Comercial Ética - Código de Ética e Conduta Comercial1
O Comercial analisa o Código de Ética e Conduta Comercial da Sociedade (o "Código") anualmente para
garantir que seja compatível com as normas e tendências atuais da indústria e garantir que comunique
claramente o compromisso da Sociedade de conduzir seus negócios em conformidade com as regras,
regulamentos e leis aplicáveis e altos padrões morais e éticos.
O Código foi aprovado pelo Conselho em 21 de junho de 2018. O Código é aplicável a todos os
funcionários, diretores e conselheiros da Sociedade. O Código aborda assuntos muito importantes,
incluindo conflito de interesses, confidencialidade, proteção e nos informa dos ativos corporativos,
concorrência e negociação justa, negociação com funcionários públicos e do governo, meio ambiente e
responsabilidade social e como qualquer funcionário, diretor ou conselheiro pode, de forma anônima,
relatar quaisquer violações do Código. Nenhuma dispensa do Código jamais foi solicitada ou concedida a
um funcionário, diretor ou conselheiro da Sociedade.
O Conselho, por meio de seu Comitê de Governança, analisa, monitora e supervisiona a divulgação relativa
ao Código. Nenhum relatório de mudança relevante já foi apresentado ou exigido que fosse apresentado
relacionado a qualquer conduta de um conselheiro ou diretor executivo que constitua uma saída do código.
Uma cópia do Código é fornecida a cada funcionário, diretor e conselheiro da Sociedade após sua
nomeação.
Uma cópia do Código pode ser encontrada no site da Sociedade (www.auraminerals.com) e foi depositada
em SEDAR em www.sedar.com. Uma pessoa física ou pessoa jurídica também pode obter uma cópia do
Código, entrando em contato com a Sociedade por telefone, fax ou e-mail (informações de contato são
fornecidas no site da Sociedade).
De acordo com o mandato escrito para o Conselho (o "mandato"), os conselheiros devem divulgar detalhes
de qualquer conflito de interesses e abster-se de votar neste caso. Uma cópia do mandato é reproduzida
abaixo.
Conselho de Administração - Independência2
Dois dos seis conselheiros atuais no Conselho, Philip Reade e Steven Keith, são independentes. Se eleito,
espera-se que Bruno Mauad seja um conselheiro independente e seria o terceiro conselheiro independente
do conselho se os Srs. Reade e Keith também forem eleitos. O Sr. Paulo de Brito detém legitimamente a
Northwestern Enterprises Ltd., que detém aproximadamente 52,23% das Ações emitidas e em circulação
da Sociedade, e o Sr. Barbosa é o Presidente e Diretor Executivo da Sociedade e, portanto, não é
considerado um conselheiro independente. O Sr. Fenn atua como funcionário da Sociedade nos últimos três
anos por atuar como Gerente Geral Interino da operação da Sociedade em San Andrés e, portanto, não é
considerado independente. O Sr. Ribeiro também atua como funcionário da Sociedade nos últimos três anos
e, portanto, não é considerado independente. A Sociedade reconhece que não está em conformidade com a
1
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carta do comitê de auditoria ou NI 52-110 em que não tem três membros do comitê de auditoria e buscará
resolver a questão por meio da eleição de Bruno Mauad. Na Assembleia, Bruno Mauad foi apresentado
para a eleição. Se eleito, espera-se que Bruno Mauad seja um conselheiro independente e seja nomeado
para o Comitê de Auditoria e para o Comitê de Governança. O Conselho tem em vigor as seguintes medidas
para facilitar o exercício do parecer independente no exercício de suas responsabilidades:

•

Dois de nossos seis conselheiros são independentes, como descrito acima;

•

O Sr. Keith, um de nossos conselheiros independentes, foi nomeado pelo Conselho como Conselheiro
Principal. Em sua função de Conselheiro Principal, o Sr. Keith é responsável por moderar sessões na câmara
dos conselheiros não-administrativos do Conselho e atuar como principal ligação entre os conselheiros nãoadministrativos e o Presidente sobre assuntos tratados nas referidas sessões;

•

O Comitê de Governança e o Comitê de Auditoria são totalmente compostos e presididos por conselheiros
não administrativos que cumprem os requisitos de independência de NI 58-101, do Manual da Sociedade
TSX e do nosso mandato do Conselho;

•

Todos os membros do Comitê de Auditoria são "independentes" e "com conhecimento financeiro" na
acepção dos termos de acordo com o Instrumento Nacional 52-110 – Comitês de Auditoria ("NI 52-110");
e

•

Os conselheiros não-administrativos reúnem-se frequentemente na câmara, sem a participação da alta
administração da Sociedade, para analisar as questões relativas à relação do Conselho com os membros da
gestão da Sociedade e outras questões conforme o Conselheiro Principal e outros conselheiros não
administrativos possam considerar apropriado.

Os cargos de todos os designados de conselheiros estão descritos sob o título "Eleição de Conselheiros".
Ao final de cada assembleia do Conselho, os conselheiros independentes se reúnem na ausência de diretores
e membros da administração não independentes.
Houve oito assembleias do Conselho durante o Exercício Fiscal de 2019 após as quais os conselheiros
independentes se reuniram na câmara. A presença de cada conselheiro é notada acima sob o título "Eleição
de Conselheiros".
Durante o Exercício Fiscal de 2019, o Presidente presidiu todas as assembleias do Conselho. O Presidente
garantiu que o Conselho trabalhasse em conjunto como uma equipe coesa com comunicação aberta. O
Presidente atuou como uma ligação entre o Conselho e a gestão para garantir que a relação entre o Conselho
e a gestão fosse profissional e construtiva e garantisse que a alocação de responsabilidades e limites entre
o Conselho e a gestão fosse claramente compreendida.
Stephen Keith é um Conselheiro Principal não executivo e, portanto, é considerado um conselheiro
independente. Caso o Presidente declare um potencial conflito de interesses, seja considerado um diretor
executivo ou esteja impossibilitado de desempenhar suas funções, o Conselheiro Principal desempenhará
as funções e responsabilidades do Presidente.
Mandato do Conselho3
Uma cópia do mandato do Conselho está definida no Anexo "B" desta Circular Informativa.
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Descrições da Position4
O Conselho desenvolveu descrições escritas da posição para o Presidente do Conselho e o Presidente de
cada comitê do Conselho. O Conselho, o Presidente e o Diretor Executivo desenvolveram uma descrição
escrita da posição para o Presidente e o Diretor Executivo.
Orientação e Educação Contínua5
O Conselho e o Comitê de Governança da Sociedade garantem que uma orientação abrangente seja recebida
por novos conselheiros sobre a função do Conselho, de seus comitês e de seus conselheiros. Como parte da
orientação de um novo conselheiro, ele recebe um manual que contém os documentos constitutivos,
mandatos, códigos e políticas da Sociedade (o "Manual"). Os novos conselheiros também recebem
relatórios técnicos sobre as propriedades da Sociedade e, assim que possível, são levados em visitas ao
local.
O Conselho e o Comitê de Governança da Sociedade tomam as seguintes medidas para fornecer a educação
contínua aos seus conselheiros: (i) analisar o Manual pelo menos anualmente e fornecer uma cópia revisada
a cada conselheiro; (ii) garantir que todos os conselheiros sejam mantidos informados das mudanças nas
operações e negócios da Sociedade, mudanças no ambiente regulatório que afetam o dia a dia da Sociedade,
tanto no Canadá quanto nas jurisdições estrangeiras em que a Sociedade mantenha propriedades, e
mudanças nas funções como conselheiros de uma empresa pública; (iii) fornecer, nas assembleias do
Conselho, uma apresentação técnica, com foco nas principais propriedades da Sociedade (as partes de
perguntas e respostas dessas apresentações são um recurso valioso de aprendizagem para os conselheiros
não técnicos); e (iv) incentivar os conselheiros a participarem de cursos e conferências relevantes, com o
financiamento pela Sociedade das taxas associadas.
Nomeação de Conselheiros6
Ao Comitê de Governança foi delegada a responsabilidade de identificar e recomendar novos candidatos à
nomeação para o Conselho.
Ao identificar novos candidatos, o comitê avalia as qualificações que cada novo candidato trará ao
Conselho, incluindo: (i) qualidades pessoais, características, habilidades, experiências, realizações e
reputação na comunidade comercial; (ii) conhecimentos e contatos atuais nos países e/ou comunidades em
que a Sociedade faz negócios e nos setores industriais da Sociedade ou outros setores relevantes para os
negócios da Sociedade; (iii) capacidade e disposição para comprometer tempo e recursos adequados às
questões do Conselho e do comitê e responder às necessidades da Sociedade; e (iv) cumprimento de todos
os requisitos legais e regulatórios de um membro do Conselho.
O Comitê de Governança é totalmente composto por conselheiros independentes. Os membros do comitê
são identificados sob o título "Eleição de Conselheiros".
As responsabilidades, poderes e operação do Comitê de Governança incluem, (i) identificar e recomendar
novos candidatos à nomeação do Conselho; (ii) avaliar a eficácia do Conselho, de seus comitês e de seus
conselheiros; (iii) monitorar e analisar as práticas e políticas de governança corporativa da Sociedade e
fazer recomendações para mudanças quando apropriado; e (iv) garantir que uma orientação abrangente seja
recebida por novos conselheiros e que as oportunidades de educação contínua estejam disponíveis.
Remuneração7
O mandato do Comitê de Governança inclui analisar e fazer recomendações ao Conselho sobre as políticas
de remuneração, incluindo (i) os planos de remuneração de incentivos de curto e longo prazos; (ii) a
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remuneração de conselheiros e diretores executivos; e (iii) a concessão de prêmios baseados em ações e
opções a conselheiros, diretores executivos e consultores e funcionários principais da Sociedade e suas
subsidiárias.
O Comitê de Governança analisa e faz recomendações ao Conselho sobre (i) políticas e planos de
remuneração; (ii) a remuneração dos conselheiros; (iii) a nomeação, desempenho e remuneração dos
diretores; (iv) a concessão de prêmios baseados em ações e opções a conselheiros, diretores e outros
consultores e funcionários principais da Sociedade e suas subsidiárias; e (iv) os planos de sucessão e
liderança da Sociedade.
Outros Comitês do Conselho8
O Comitê de Auditoria presta assistência ao Conselho no cumprimento de suas responsabilidades de
controle e relatórios financeiros aos acionistas da Sociedade e à comunidade de investimentos. Mais
informações sobre o Comitê de Auditoria estão contidas no formulário anual de informações da Sociedade,
datado de 30 de março de 2020, (o "AIF") sob o título "Comitê de Auditoria", e uma cópia do documento
constitutivo do Comitê de Auditoria e incluída no AIF. O AIF está disponível no perfil SEDAR da
Sociedade em www.sedar.com e no site da Sociedade (www.auraminerals.com).
Avaliações9
O mandato do Comitê de Governança é, em parte, avaliar anualmente o desempenho, a efetividade e a
contribuição do Conselho, de seus comitês e de seus conselheiros e fazer recomendações ao Conselho.
Para facilitar essa avaliação anual, o Conselho aprovou um Relatório Anual de Avaliação e Questionários
para o Conselho e cada um de seus comitês.
Limites de Mandato do Conselheiro e Outros Mecanismos de Renovação do Conselho10
A Sociedade não adotou limites de mandato dos conselheiros em seu conselho ou outros mecanismos de
renovação do conselho. A Sociedade acredita que esse aspecto de sua governança corporativa é
suficientemente considerado pelo Comitê de Governança.
Políticas Relativas à Representação das Mulheres no Conselho11
A Sociedade não adotou uma política escrita relativa à identificação e nomeação de conselheiras mulheres.
A Sociedade acredita que esse aspecto de sua governança corporativa é suficientemente considerado pelo
Comitê de Governança.
Consideração da Representação das Mulheres no Processo de Identificação e Seleção de
Conselheiro12
A Sociedade considera a representação das mulheres no processo de identificação e seleção de conselheiros,
considerando todos os possíveis candidatos ao conselho e, sem limitação, suas qualidades pessoais,
características, habilidades, experiências, realizações e reputação na comunidade comercial.
Consideração Dada à Representação de Mulheres em Nomeações de Diretor Executivo13
A Sociedade considera a representação das mulheres em nomeações de diretores executivos, considerando
todos os possíveis candidatos ao cargo de diretor executivo e, sem limitação, suas qualidades pessoais,
características, habilidades, experiências, realizações e reputação na comunidade comercial.
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Metas Relativas à Representação de Mulheres no Conselho e nos Cargos de Diretor Executivo14
A Sociedade não adotou uma meta em relação às mulheres no conselho da Sociedade ou uma meta em
relação às mulheres em cargos de diretor executivo. A Sociedade acredita que esse aspecto de sua
governança corporativa é suficientemente considerado pelo Comitê de Governança.
Número de Mulheres no Conselho e em Cargos de Diretor Executivo15
O Conselho da Sociedade é composto por seis homens. A Sociedade não tem nenhum diretor executivo que
seja do sexo feminino.
Em 31 de dezembro de 2019, a Sociedade teve o seguinte número de funcionários discriminado por local e
por mulheres (M) e homens (H):
México

Honduras

Brasil

Canadá

Estados
Unidos

TOTAL

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

208

31

263

52

338

41

1

0

6

2

817

124

Total
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ANEXO "B"
MANDATO PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
MANDATO
O Conselho de Administração é responsável pela administração da Aura Minerals Inc. (a "Sociedade"), ao supervisionar
os assuntos da Sociedade, com o objetivo de aumentar o valor dos acionistas e manter uma cultura de integridade em toda
a Sociedade.
Os conselheiros são obrigados a agir honestamente e de boa fé, tendo em vista os melhores interesses da Sociedade e exercer
o cuidado, diligência e habilidade que uma pessoa razoavelmente prudente exerceria em circunstâncias comparáveis.
B.

ESTRUTURA E OPERAÇÕES

O Conselho dispensa sua responsabilidade de supervisionar a gestão dos negócios e assuntos da Sociedade, delegando a
gestão do dia a dia da Sociedade à alta diretoria. O Conselho conta com a alta diretoria para mantê-lo informado de todos
os desenvolvimentos significativos que afetam a Sociedade e suas operações.
As assembleias do Conselho serão realizadas, no mínimo, trimestralmente. A frequência e a natureza das ordens do dia da
assembleia dependem de negócios e assuntos comerciais que a Sociedade enfrenta de tempos em tempos. O Conselho
também dispensa suas responsabilidades diretamente e por meio da delegação aos seus Comitês.
Quando apropriado, os comitês ad hoc serão nomeados pelo Conselho para abordar determinadas questões de natureza de
maior curto prazo.
C.

DEVERES ESPECÍFICOS DO CONSELHO

Como parte da responsabilidade geral do Conselho pela administração da Sociedade, seus deveres fundamentais incluem,
entre outros, o seguinte:
Supervisão de Gestão
1.

O Conselho aprovará a nomeação do Presidente e do Diretor Executivo e de todos os outros altos diretores
executivos e aprovará a remuneração dos altos diretores executivos com base nas recomendações do Comitê de
Governança.

2.

Na medida do possível, o Conselho se satisfará quanto à integridade dos diretores e garantirá que criem uma cultura
de integridade em toda a Sociedade.

3.

A revisão e a aprovação prévia do Conselho serão necessárias para todas as transações relevantes nas quais a
Sociedade esteja envolvida, incluindo, entre outros, a aquisição ou alienação pela Sociedade de propriedades e
ativos significativos, a emissão de títulos e quaisquer assuntos que estejam fora do escopo da autoridade delegada
aos diretores.

4.

O Conselho frequentemente analisará e manterá o plano de sucessão da Sociedade, que inclui a nomeação,
treinamento e monitoramento dos diretores.

Organização do Conselho
1.

O Conselho responderá às recomendações recebidas do Comitê de Governança, mas manterá a responsabilidade de
gerenciar seus próprios assuntos, aprovando o seguinte: sua composição; os candidatos indicados para a eleição;
nomeações para comitês; a escolha dos presidentes do Conselho e de seus comitês; e documentos constitutivos dos
comitês.

2.

O Conselho pode estabelecer comitês do Conselho e delegar determinadas responsabilidades a esses comitês,
incluindo: a análise e avaliação dos níveis de remuneração do Conselho e dos diretores; os resultados financeiros
intermediários; o desempenho do Conselho e dos diretores; os sistemas de controles internos; a orientação e a
educação contínua dos membros do Conselho; e questões de segurança. No entanto, o Conselho manterá sua função
de supervisão e responsabilidade final por esses assuntos e todas as outras responsabilidades delegadas.
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Monitoramento de Desempenho Financeiro e Outros Assuntos de Relatórios Financeiros
O Conselho será responsável pelo seguinte:
1.

Revisar, questionar e aprovar as estratégias e planos da Sociedade.

2.

Identificar os principais riscos dos negócios e garantir a implementação de sistemas adequados para gerenciar esses
riscos, incluindo, cobertura de seguros, condução de litígios relevantes e eficácia dos controles internos.

3.

Considerar as medidas adequadas a serem tomadas se o desempenho da Sociedade não atingir suas metas.

4.

Analisar e, mediante recomendações do Comitê de Auditoria, aprovar as demonstrações financeiras auditadas e
respectivas notas e a análise e discussão da gestão.

5.

Supervisionar o relatório preciso do desempenho financeiro da Sociedade aos seus acionistas em tempo hábil e
regular.

6.

Supervisionar se os resultados financeiros são relatados de forma justa e de acordo com as normas contábeis
geralmente aceitas.

7.

Analisar e aprovar essas questões que o Conselho for obrigado a aprovar de acordo com seus documentos e
legislação vigentes, incluindo o pagamento de distribuições e dispêndios relevantes.

Políticas e Procedimentos
O Conselho:
1.

Aprovará, manterá e monitorará o cumprimento de todas as políticas, códigos, documentos constitutivos e
procedimentos desenvolvidos para garantir que a Sociedade opere, a todo o momento, dentro dos regulamentos e
leis aplicáveis e nos mais altos padrões éticos e morais.

2.

Desenvolverá e aprovará as descrições dos cargos para o Presidente do Conselho, Diretor Executivo e Presidente
de cada Comitê do Conselho e mensurará o desempenho dos que atuarem nas referidas qualidades em relação às
descrições dos cargos.

Relatório
1.

O Conselho analisará a integridade dos sistemas de informações de gestão e controle interno da Sociedade.

2.
O Conselho implementará medidas para receber feedback das partes interessadas e garantir que as informações
relevantes sejam divulgadas ao público em tempo hábil e de acordo com a Política de Divulgação da Sociedade.
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RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO

COMENTÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE OS RESULTADOS DO
ANO-EXERCÍCIO DE 2019

Para o setor de commodities minerais, o ano de 2019 foi marcado pelas tensões comerciais entre
Estados Unidos e China, preocupações sobre o futuro do Brexit, tensões com o Irã e tendência
global de redução de taxas de juros. Esse cenário refletiu em um aumento na demanda e preço do
ouro. O preço médio realizado por onça de ouro vendida (bruto) pela Companhia foi de US$ 1.378
por Oz, enquanto que em 2018, o preço médio realizado por onça de ouro vendida (bruto) foi de
US$ 1.293 por Oz .
O ano da Aura foi marcado por:
8

i) Aumento gradual da produção do Complexo de Aranzazu, no México, após a declaração de
início de produção comercial em dezembro de 2018, com consistente avanço nos indicadores
operacionais na mina e na planta que possibilitaram, entre outros, geração de caixa operacional
durante o segundo trimestre e produção próxima a capacidade total no quarto trimestre.
ii) Retomada gradual das operações do Complexo de San Andrés, em Honduras, em fevereiro
de 2019, depois de suspensão temporária da produção em dezembro de 2018. Com um processo
caracterizado pelo longo ciclo de lixiviação, o período de estabilização da produção foi alcançado
no terceiro trimestre, após primeiro e segundo trimestres com produção abaixo da plena
capacidade.

Receita Líquida
A Receita Líquida da Aura Minerals Inc. (“Companhia”) apresentou um aumento de 57% em
Reais (43% em Dólar, moeda funcional da Companhia) no exercício social findo em 31 de
dezembro de 2019, quando comparada com o mesmo período de 2018, alcançando um montante
de R$ 898,3 milhões (US$ 226,2 milhões) no exercício de 2019 em relação a R$ 570,7 milhões
em 2018 (US$ 157,7 milhões).
A receita da Companhia apresentou evolução ao longo do ano de 2019, atingindo seu melhor
indicador durante o terceiro e quarto trimestres de 2019, devido aos seguintes fatores:
• Aumento gradual da produção do Complexo de Aranzazu, no México, alcançando índices
de produção próximos a capacidade plena a partir do terceiro trimestre de 2019;
• Retomada do ritmo de produção no Complexo San Andres, em Honduras, atingindo níveis
de produção próximos a patamares históricos a partir deste mês.
•

Aumento do preço do ouro, principalmente a partir do mês de junho de 2019.
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O gráfico abaixo demonstra a evolução da Receita Líquida da Companhia em cada trimestre de 2019,
apresentado na moeda funcional da Companhia (Dólares Americanos):

Receita Líquida Consolidada por trimestre –
2019 US$ Milhões

1o. Tri

2o Tri

69,9

69,7

3o Tri

4o
Tri

Custo dos Produtos Vendidos
O custo de produtos vendidos do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 foi de R$ 703,7 milhões
(US$ 177,9 milhões), um aumento de 38% em Reais (27% em Dólares) em relação ao valor de R$ 510,6
milhões (US$ 140,4 milhões) registrado no mesmo período em 2018.
Em linha com os percentuais da receita líquida, o custo dos produtos vendidos sofreu redução em 11 pontos
percentuais, passando de 89% no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 para 78% no mesmo
período em 2019 (em Reais).
Os principais influenciadores na redução do custo como percentual da receita líquida foram: i. ganho de escala
com a entrada em produção comercial do Complexo Aranzazu, no México; ii. aumento de eficiência nos
principais indicadores operacionais nos Complexos Aranzazu, no México e San Andrés, em Honduras e;
iii. aumento no preço do ouro.
Lucro Bruto
Em consonância com as variações de Receita Líquida e Custo dos Produtos Vendidos descritos na seção
anterior, o Lucro Bruto apresentou um aumento de 224% em Reais (179% em Dólar), alcançando um
montante de R$ 194,6 milhões (US$ 48,3 milhões) para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2019,
em relação a R$ 60,1 milhões (US$ 17,3 milhões) para o mesmo período em 2018. A margem bruta (proporção
da receita líquida e lucro bruto) avançou 11 pontos percentuais, passando de 11% no período findo em 31 de
dezembro de 2018 para 22% no mesmo período de 2019 (em Reais).
O Lucro Bruto evoluiu ao longo do terceiro e quarto trimestres de 2019 devido aos motivos também indicados
na seção referente as variações da receita líquida e custo dos produtos vendidos.
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Despesas Gerais e Administrativas
As despesas gerais e administrativas atingiram R$ 46,8 milhões (US$ 11,9 milhões) no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019 contra R$ 42,8 milhões (US$ 11,8 milhões) quando comparado com o
exercício social anterior, desta forma representando um aumento de 9% (1% em Dólares Americanos) durante
o ano de 2019. Como notado acima, as despesas em dólares apresentaram estabilidade entre 2018 e 2019,
apesar do início da operação da unidade de negócio do Complexo Aranzazu, México, o que reflete o foco da
Companhia em eficiência operacional. Indo de encontro com a variação identificada da Receita Líquida, as
Despesas Gerais e Administrativas sofreram redução de 3 pontos percentuais, passando de 8% no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2018 para 5% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019 (em Reais).
Despesas com Tratamento e Manutenção
As despesas com tratamento e manutenção atingiram R$ 5,8 milhões (US$ 1,5 milhões) no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019 contra R$ 19,1 milhões (US$ 5,1 milhões) quando comparado com o
exercício social anterior, desta forma representando uma redução de 70% em Reais (71% em Dólares
Americanos) durante o ano de 2019. As principais causas desta redução foram: a) Início das atividades
operacionais do Complexo Aranzazu no final de 2018, o qual se encontrava em fase de tratamento e
manutenção e b) Redução de gastos no complexo de mineração Rio Alegre (Complexo EPP) e no Projeto São
Francisco a partir de 2019 - resultado principalmente de contenção de despesas.
Reversão de Perda de Valor Recuperável (“Impairment”)
Durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a Companhia efetuou reversão de provisão
para perda de valor recuperável no valor de R$ 204,3 milhões (US$ 53,7 milhões), este relacionado a retomada
das operações comerciais no Complexo Aranzazu, no México, em dezembro de 2018.
Lucro Operacional
O lucro operacional sofreu redução em 32% (37% em dólares americanos) para o exercício social findo em
31 de dezembro de 2019, alcançando R$ 128,2 milhões (US$ 31,4 milhões) em comparação com R$ 188,5
milhões (US$ 50,2 milhões) para o mesmo período em 2018. É válido ressaltar que, excluindo efeitos de
reversão de perda de valor recuperável (impairment), o lucro operacional apresentou evolução em 2019.
Despesas Financeiras
As despesas financeiras apresentaram aumento de 137% em Reais (117% em dólares americanos) no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019, alcançando o valor de R$ 31,3 milhões (US$ 7,8 milhões) no
final do exercício, contra uma despesa de R$ 13,2 milhões (US$ 3,6 milhões) no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018. As principais razões para esta variação positiva foram: aumento nas despesas
financeiras com empréstimos e financiamentos devido a empréstimos relacionados ao Complexo Aranzazu,
México, em meados de 2018 (com impacto integral no exercício de 2019), ao financiamento de início de
operações na mina Ernesto no Complexo EPP, Brasil, e revisão de cálculos do valor justo referente a provisão
para fechamento ou desmantelamento da mina (“ARO – Asset Retirement Obligation”) em todas as unidades
de negócio.
Outras Receitas e Despesas
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O grupo de contas de outras despesas alcançou um montante de R$ 32,7 milhões (US$ 8,2 milhões) no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 quando comparado a um resultado positivo de R$ 4,1
milhões (US$ 0,9 milhão) em 31 de dezembro de 2018. Os principais influenciadores para esta variação
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foram: perdas realizadas e não realizadas com derivativos de ouro e efeitos de variação cambial de Pesos
Mexicanos, Reais, Lempiras Hondurenha e Dólares Canadense vs. Dólares Americanos nas Demonstrações
Financeiras preparadas em Dólar (moeda funcional da Companhia).
Lucro Antes do Imposto de Renda
O lucro antes do imposto de renda sofreu redução em 70% em Reais (73% em Dólares) para o exercício social
findo em 31 de dezembro de 2019, alcançando um montante de R$ 64,2 milhões (US$ 15,4 milhões) quando
comparado com R$ 211,8 milhões (US$ 57,4 milhões) para o mesmo período em 2018. É válido ressaltar que
excluindo-se os efeitos de reversão de perda de valo recuperável (impairment) no montante de R$ 204,3
milhões (US$ 53,7 milhões), o lucro operacional apresenta um aumento no exercício social de 2019. A razão
entre receita líquida e lucro operacional sofreu redução de 30 pontos percentuais, passando de 37% no
exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 para 7% em 31 de dezembro de 2019 (em Reais) pelos
motivos citados.
Imposto de Renda
A receita (despesa) de imposto de renda alcançou, no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019,
um resultado positivo de R$ 40,0 milhões (US$ 9,5 milhões), em comparação com uma despesa de R$ 18,8
milhões (US$ 5,4 milhões) para o mesmo período de 2018. A principal causa para o resultado positivo
alcançado em 2019 foi o reconhecimento de imposto de renda diferido no valor de R$ 70,3 milhões (US$
17,4 milhões) pela Aranzazu Holding. A razão desta contabilização em 2019 se deve aos lucros auferidos
pela unidade de negócio durante o exercício e a expectativa da administração sobre lucros futuros.
Lucro Líquido do Exercício
O lucro líquido do exercício alcançou um montante de R$ 104,2 milhões (US$ 24,9 milhões) no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019 em comparação com R$ 193,0 milhões (US$ 52,0 milhão) no
exercício social encerrado em dezembro de 2018.
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Remuneração da Administração
A remuneração total paga ao pessoal-chave da administração, remuneração dos diretores e outros
executivos-chave da administração para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 é a
seguinte:

Os principais motivos para o aumento das remunerações da Administração em 2019 quando comparado
com o ano de 2018 foram: rescisão de contrato de trabalho com executivos, variação cambial do Real
frente ao Dólar Americano no período e custos incorridos durante parte do exercício de 2019 que não
devem ser repetir no exercício de 2020.
Auditores Independentes
A Companhia adota medidas para restringir a contratação de serviços não relacionados a auditoria externa
de seus auditores independentes como meio de evitar qualquer hipótese de conflito de interesses, perda de
independência ou de objetividade nos trabalhos de auditoria. A Companhia, por meio de seu Comitê de
Auditoria, formado exclusivamente por membros independentes do Conselho de Admnistração, atua para
garantir a independência dos trabalhos de auditoria externa.
Conforme Instrução CVM 381/2003, a Companhia informa que contratou os seguintes serviços dos seus
auditores independentes, não relacionados à auditoria externa:
• Serviços de teste de controles internos, no valor de R$ 177.605,82 (US$ 45.000,00)
• Suporte a mudanças de regras de IFRS 16, no valor R$ 59.201,94 (US$ 15.000,00)
• Procedimentos relativos à incorporação da Rio Novo Gold pela Companhia, no valor de
R$ 39.467,96 (US$ 10.000,00)
• Serviços relacionados a pesquisa salarial de mercado em Honduras, no contexto de estudos de
mercado para negociação de contrato coletivo com o Sindicato dos funcionários, no valor de R$
5.920,19 (US$ 1.500,00).
A PricewaterhouseCoopers LLP, Toronto, Canadá, é responsável pela auditoria externa das demonstrações
financeiras da Aura Minerals Inc. e de suas controladas desde o exercício social findo em 31 de dezembro
de 2007.
Os custos totais referentes a contratação dos serviços de auditoria nos anos de 2019 e 2018 são descritos
abaixo:

Honorários de auditoria
Honorários não relacionados à auditoria
Total

14

2.019
2.765
282
3.047

2.018
2.110
164
2.274

Os principais motivos para o aumento observado entre 2018 e 2019 são: antecipação dos trabalhos de
auditoria das Demonstrações Financeiras referente ao exercício de 2019 em todas as localidades ou
unidades e desvalorização do Real frente ao Dólar Americano.
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PLANOS E EXPECTATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O ANO-EXERCÍCIO DE
2020

A Administração espera que o desempenho operacional observado no segundo semestre de 2019 continue ao
longo do ano de 2020. Para cada uma de suas unidades, destacamos abaixo a expectativa:
EPP: A produção da Ernesto com teores mais elevados em comparação à média atual de EPP a partir do
segundo semestre, além da entrada em produção esperada da mina Nosde e produção do Projeto Rio Alegre
devem resultar em aumento de produção em comparação a 2019. Custos de desenvolvimento de mina para
os projetos Ernesto e Nosde devem aumentar o Capex em 2020, apesar da atratividade das taxas de retorno de
tais projetos.
San Andres: A ausência esperada de interrupção e acesso a áreas com teores/ recuperações mais favoráveis,
também deve levar a produção a níveis já historicamente vistos em anos favoráveis. O Capex será mais alto
do que o histórico devido aos investimentos necessários para acessar determinadas áreas e ao
desenvolvimento de uma nova plataforma de lixiviação que, em sua primeira fase, deve garantir pelo menos
mais 2 anos de operação nesta fase do processo.
Aranzazu: A expectativa é que os indicadores operacionais continuem próximos ou acima dos níveis
indicados no estudo de viabilidade (como já observado no quarto trimestre de 2019), impactando na redução
dos custos para 2020 vs. 2019. A Companhia está desenvolvendo estudos para aumentar a capacidade de
produção em até 30%, impactando positivamente a produção a partir de 2021.
São Francisco: A mina esteve em operação por mais de 10 anos no passado e está localizada a 85 km de
nossa atual operação, EPP. Em 2016, a mina foi colocada em Tratamento e Manutenção e não contou com
investimentos relevantes em geologia nos anos anteriores a paralisação. Novas análises e estudos iniciais de
geologia serão realizados, a fim de entender seu potencial para um reinício.
Almas: A Companhia tem como expectativa concluir a fase de engenharia e o estudo de viabilidade durante o
segundo semestre de 2020 para iniciar a construção do complexo operacional no próximo ano e declarar a
produção comercial em 2022.
Matupá: A Companhia planeja continuar desenvolvendo a geologia para potencializar os recursos.
Atualmente, a Companhia possui 332.400 Oz em recursos de Medida e Indicadores e tem como expectativa o
aumento para iniciar o plano, a engenharia e a viabilidade da mina no ano seguinte. Adicionalmente, como
existem evidências de um potencial pórfiro de cobre, a Companhia planeja investir em geologia para melhor
entendimento sobre o potencial da localidade.
Tolda Fria: O projeto possui 947.000 OZ em recursos inferidos e a Administração ainda está explorando
quais seriam os próximos passos.
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O relatório do auditor independente abaixo é a tradução do relatório originalmente emitido em inglês
sobre as demonstrações financeiras consolidadas da Aura Minerals Inc. em 31 de dezembro de 2019 e
2018 e, para o exercício findo nesta data, expresso em dólares americanos, também originalmente
emitidos em inglês. Em caso de divergência, a versão em inglês do relatório do auditor e as
demonstrações financeiras consolidadas deve prevalecer.

Relatório do Auditor Independente
Aos Acionistas da Aura Minerals Inc.

Nossa opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas anexas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição financeira da Aura Minerals Inc.
e suas subsidiárias (em conjunto, a Companhia) em 31 de dezembro de 2019 e 2018, seu
desempenho financeiro e seus fluxos de caixa para os exercícios findos nestes datas, de acordo
com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IFRS).

O que nós auditamos
As demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, expressas em dólares norteamericanos, incluem:
as demonstrações consolidadas do resultado para os exercícios findos em 31 de
dezembro de 2019 e 2018;
as demonstrações consolidadas do resultado abrangente dos exercícios findos
em 31 de dezembro de 2019 e 2018;
as demonstrações consolidadas dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de
dezembro de 2019 e 2018;
os balanços patrimoniais consolidados em 31 de dezembro de 2019 e 2018;
as demonstrações consolidadas das mutações do patrimônio líquido dos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018; e
as notas explicativas às demonstrações financeiras consolidadas, que
incluem um sumário das principais políticas contábeis.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas no Canadá.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas mais detalhadamente na
seção Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Financeiras Consolidadas do
nosso relatório.

17

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
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Independência
Somos independentes da Companhia de acordo com os requisitos éticos relevantes para nossa
auditoria das demonstrações financeiras consolidadas no Canadá. Nós cumprimos nossas outras
responsabilidades éticas em conformidade com esses requisitos.

Informações suplementares
A administração é responsável pelas informações suplementares. As informações
suplementares compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas não abrange as informações
suplementares e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre essas
informações.
Em conexão com a nossa auditoria das demonstrações financeiras consolidadas, nossa
responsabilidade é a de ler as informações suplementares acima identificadas, e, ao fazê-lo,
considerar se essas informações suplementares são, de forma relevante, inconsistentes com
as demonstrações financeiras consolidadas ou com nosso conhecimento obtido na auditoria
ou, de outra forma, aparentam estar distorcidas de forma relevante.
Se, com base no trabalho que realizamos, concluirmos que há uma distorção relevante nessas
informações suplementares, somos obrigados a relatar esse fato. Não temos nada a relatar a
esse respeito.

Responsabilidades da administração e dos responsáveis pela governança das
demonstrações financeiras consolidadas
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras, de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), e pelos
controles internos que a Administração determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações financeiras consolidadas livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas, a administração é responsável
pela avaliação da capacidade da Companhia continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com sua continuidade operacional e o uso dessa base
contábil, exceto caso a administração objetive a liquidação da Companhia ou a cessação das
suas operações ou não tenha alternativa realista a não ser fazê-lo.
Os responsáveis pela governança são responsáveis pela supervisão do processo de relatório
financeiro da Companhia.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de
que auditorias realizadas de acordo com os padrões de auditoria geralmente aceitos no
Canadá sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável,
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
financeiras consolidadas.
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Como parte da auditoria realizada de acordo com os padrões de auditoria
geralmente aceitos no Canadá, exercemos julgamento profissional e mantemos
ceticismo profissional ao longo da auditora. Além disso:
Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
demonstrações financeiras, independentemente de a causa ser
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria
em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
representações falsas intencionais.
Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para
a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Companhia.
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações
feitas pela administração.
Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos
ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à
capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações financeiras consolidadas ou incluir modificação em
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras
podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade
operacional
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as
demonstrações financeiras representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.
Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às
informações financeiras das entidades ou atividades negociais da
Companhia para expressar uma opinião sobre as demonstrações
financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção,
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supervisão e performance da auditoria
consequentemente, pela opinião de auditoria.

da

companhia

e,

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos, também, aos responsáveis pela governança, declaração de que
cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis
de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos
que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando
aplicável, as respectivas salvaguardas.
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O sócio contratado para a auditoria que resultou neste relatório de auditor
independente é Mariano Ortego.

Contadores profissionais credenciados, contadores públicos licenciados
Toronto, Ontario
14 de Fevereiro de 2020
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Relatório de revisão especial
Aos Administradores e
Acionistas Aura Minerals
Inc.
Introdução
1

2

Efetuamos uma revisão especial dasdemonstrações financeiras consolidadas da Aura
Minerais Inc. e suas controladas (''Aura Minerals" ou "Companhia"), na extensão descrita
no parágrafo 3 a seguir, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019,
elaboradas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro ("IFRS"),
emitidas pelo International Accounting Standards Board ("IASB") sob a
responsabilidade da sua Administração, em atendimento às disposições previstas na
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM 480/2009.
Asdemonstrações financeiras consolidadas da Aura Minerais referente ao exercício findo em 31 de

dezembro de 2019, elaboradas de acordo com as normas internacionaisde relatório financeiro ("IFRS"),
compreendendo o balanço patrimonial consolidado e as respectivas demonst rações consolidadas do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, foram examinadas pelos auditores independentes da Aura Minerais,
PricewaterhouseCoopers LLP Canadá, que emitiram relatório dos auditores independentes, sem ressalvas,
com data de 14 de fevereiro de 2020. Nossa revisão especial foi efetuada levando-se em consideração as
normas específicas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC aplicáveis a trabalhos dessa
natureza.
Alcance da revisão especial

3

Nossa revisão das demonstrações financeiras consolidadas, mencionadas no parágrafo 1,
compreendeu:

(a)

A leitura das demonstrações financeiras consolidadas da Aura Minerais e discussão com os
Administradores da Aura Minerals sobre os critérios utilizados para a preparação das demonstrações

financeiras consolidadas.
(b)

A leitura do relatório dos auditores independentes, mencionado no parágrafo 2, e discussão com
os
auditores independentes da Companhia, PricewaterhouseCoopres LLP Canadá, sobre os procedimentos de
auditoria efetuados .

4

Nesse contexto, nossa revisão especial não representa um exame de acordo com as
normas brasileiras ou internacionais de auditoria e, consequentemente, não estamos em
condições de emitir, e não emitimos, uma opinião sobre as demonstrações financeiras
consolidadas da Aura Minerais lnc. e controladas.
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Concl us ão

5

Com base em nossa revisão especial e em conformidade com os procedimentos descritos
no parágrafo 3 acima, não temos conhecimento de qualquer modificação relevante que
deva ser feita nasdemonstrações financeiras consolidadas da Aura Minerais ln c. e
controladas, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019,expressas em
Reais, para que as mesmas atendam às normas expedidas pela Comissão de Valores
Mobiliários,especialmente da Instmção CVM 4 8 0 / 2 0 0 9 .
2

PricewaterhouseCoopersSHSQuadra 6, Cj. A, BiocaC,Ed. Business Center Tower,Salas 801 a 811, Brasfli a, DF, Brasil 70.322-915
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6

Conforme descrito na Nota 2 às demonstrações financeiras consolidadas, a Aura
Minerais tem como política apresentar, para uso geral nos mercados em que atua,
suas demonstrações financeiras consolidadas de acordo com IFRS, em inglês, e com
a moeda de apresentação em dólares estado- unidenses (US$), que é a moeda
funcional da Companhla. As demonstrações financeiras consolidadas anexas,
apresentadas em po1tuguês e em reais (R$), foram preparadas de acordo com a
Instrução CVM 480/2009. Em vista disso, as presentes demonstrações financeiras
consolidadas podem não ser adequadas para outros propósitos.
Brasília, 19 de fevereiro de 2020
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Demonstrações Financeiras Consolidadas
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
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Responsabilidade da Administração pelas Demonstrações Financeiras e Relatório de
Controles Internos sobre as Demonstrações Financeiras
As demonstrações financeiras consolidadas anexas foram preparadas e são de responsabilidade do
Conselho de Administração e da Administração da Companhia. As demonstrações financeiras
consolidadas foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro e
refletem as melhores estimativas e julgamentos da Administração, com base nas informações
atualmente disponíveis. A Companhia desenvolveu e mantém um sistema de controles internos para
garantir, de maneira razoável, a confiabilidade de suas informações financeiras.

As demonstrações financeiras consolidadas foram convertidas para R$ e traduzidas para português, com
base nas demonstrações financeiras consolidadas em US$ e em inglês, auditadas pela
PricewaterhouseCoopers LLP, Chartered Professional Accountants, Licensed Public Accountants. Seu
relatório descreve o escopo de seu exame e opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas.

A Administração mantém um sistema de controles internos para fornecer segurança razoável de que os
ativos da Companhia são salvaguardados e contabilizados, que as transações são autorizadas e para
facilitar a preparação de informações financeiras relevantes, confiáveis e oportunas. Quando
apropriado, a Administração usa seu melhor julgamento, com base nas informações atualmente
disponíveis, para fazer estimativas necessárias para garantir a apresentação adequada e consistente
dessas informações.
O Conselho de Administração é responsável por garantir que a Administração cumpra suas
responsabilidades pelos relatórios financeiros e controles internos e exerça essa responsabilidade por
meio do Comitê de Auditoria. O Comitê de Auditoria é composto por dois diretores, ambos
independentes. As funções do Comitê de Auditoria são revisar as demonstrações financeiras
consolidadas trimestrais e anuais e submetê-las ao Conselho de Administração para aprovação; revisar
a adequação do sistema de controles internos; analisar quaisquer assuntos regulatórios contábeis,
financeiros e de segurança relevantes; recomendar a nomeação de auditores independentes; e aprovar
o escopo do trabalho de auditoria e não auditoria dos auditores independentes.

“Rodrigo Barbosa”

“Kleber Cardoso”

Presidente, CEO

CFO

Tortola,
Ilhas
Virgens
Britânicas 14 de fevereiro de
2020

31

Aura Minerals
Demonstrações
Consolidadas do Resultado
Inc.
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas.
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Aura Minerals
Demonstrações
Consolidadas do Resultado Abrangente
Inc.
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em milhares de reais

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas.
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Aura Minerals
Inc.
Demonstrações Consolidadas dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em milhares de reais

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas.
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Aura Minerals
Inc.
Balanços Patrimoniais Consolidados
Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em milhares de reais

Aprovado em nome do Conselho de Administração:
“Stephen Keith”
Stephen Keith, Diretor

“Rodrigo Barbosa”
Rodrigo Barbosa, Presidente, CEO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas.
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Aura Minerals
Inc.
Demonstrações Consolidadas das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em milhares de reais

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas.
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Aura Minerals Inc.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras consolidadas
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

1

NATUREZA DAS OPERAÇÕES

Aura Minerals Inc. (“Aura Minerals” ou “Companhia”) é uma companhia de mineração focada na
operação e desenvolvimento de propriedades minerais nas Américas.

A Aura Minerals é uma companhia de capital aberto com registro na Bolsa de Valores de Toronto (sob
o código: ORA). A Companhia é incorporada sob Lei das Ilhas Virgens Britânicas (BVI Business
Companies Act). A sede da Companhia está localizada em Craigmuir Chambers, PO Box 71, Road
Town, Tortola VG1110, Ilhas Virgens Britânicas. A Companhia mantém uma sede administrativa na
78 SW 7th street, 7115, Miami Florida 33130, Estados Unidos da América.
O acionista majoritário da Companhia é a Northwestern Enterprises Ltd. (“Northwestern”), uma
empresa de propriedade do Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

A emissão destas demonstrações financeiras foi aprovada pelo Conselho de Administração em 14 de
fevereiro de 2020.

2

BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO

As demonstrações financeiras consolidadas da Companhia em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 foram
preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (International Financial
Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB)), e
evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as
quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão.
As Demonstrações Financeiras Consolidadas foram preparadas no pressuposto da continuidade
operacional, usando o custo histórico, exceto pelos ativos e passivos mensurados aos valores
reavaliados ou ao valor justo no final de cada período de relatório, conforme explicado na Nota 3 Sumário das Principais Políticas Contábeis. Além disso, essas demonstrações financeiras consolidadas
foram preparadas com base no regime de competência, exceto pelas informações de fluxos de caixa.

A Companhia tem como política apresentar, para uso geral nos mercados em que atua, suas
demonstrações financeiras consolidadas em inglês, de acordo com o IFRS e com a moeda de
apresentação em dólares dos EUA. As presentes demonstrações financeiras para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 estão sendo apresentadas em português e em Reais, de acordo
com o item XI do Artigo 2, Anexo 3 da Instrução CVM Nº 480, de 7 de dezembro de 2009.

3

SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
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Aura Minerals Inc.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras consolidadas
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras
consolidadas estão definidas abaixo. Essas políticas contábeis foram aplicadas de modo consistente em
todos os períodos apresentados salvo disposição em contrário.
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Aura Minerals Inc.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras consolidadas
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

Critérios de consolidação
Controladas

As demonstrações financeiras consolidadas incluem as contas da Companhia e de todas as entidades
sobre as quais detém controle. Todos os saldos, transações, receitas, despesas, lucros e prejuízos entre
a Companhia e suas controladas, incluindo ganhos e perdas não realizados, foram eliminados na
consolidação. A Companhia consolida suas investidas quando tem a capacidade de exercer controle.
O controle de uma entidade existe quando a Companhia está exposta ou tem direitos a retornos variáveis
de seu envolvimento com a investida e tem capacidade de interferir nesses retornos por meio do poder
sobre a entidade. Especificamente, a Companhia exerce controle sobre uma entidade se, e somente se,
todos os elementos a seguir estiverem presentes: 1) poder sobre a entidade (ou seja, direitos existentes
que conferem à Companhia a capacidade atual de dirigir as atividades relevantes da entidade); 2)
exposição ou direitos a retornos variáveis do seu envolvimento com a investida; e 3) a capacidade de
usar o poder sobre a investida para dirigir as atividades relevantes da investida. Para controladas não
integrais, os ativos líquidos atribuíveis a acionistas externos são apresentados como “participações de
não controladores”. Adicionalmente, qualquer lucro ou prejuízo do exercício atribuível a participações
de não controladores é calculado com base na participação desses acionistas na controlada. Em 31 de
dezembro de 2019 e de 2018, não há “participações de não controladores”.
As principais controladas da Companhia com as operações e projetos de mineração correspondentes são:
•
•

•

•

Minerales de Occidente, S.A. (Honduras) (“Minosa”)
o A mina a céu aberto de ouro de San Andres em Honduras (a “Mina de San Andres”)
Mineração Apoena S.A. (Brasil) (“Apoena”)
o A mina a céu aberto Ernesto / A mina subterrânea Pau-a-Pique no Brasil (o “Projeto EPP”)
o A mina a céu aberto de ouro de São Francisco no Brasil (a “Mina de São Francisco”)
o A mina a céu aberto de ouro Japonês no Brasil (a “Mina Japonês”)
o A mina a céu aberto de ouro Lavrinha no Brasil (a “Mina Lavrinha”)
Aranzazu Holding S.A. de C.V. (México)
o A mina subterrânea de Aranzazu no México (a “Mina de Aranzazu”), que produziu um concentrado
de cobre-ouro-prata e atualmente está em produção comercial.
Rio Novo (Brasil)
o O Projeto de Ouro Almas (“Almas”), localizado no estado de Tocantins, Brasil
o O Projeto de Ouro Matupá ("Matupá"), localizado no estado de Mato Grosso, Brasil
o O Projeto de Ouro Tolda Fria ("Tolda Fria"), localizado no estado de Caldas, Colômbia

Apesar da Companhia deter somente 49% dos direitos de voto da Apoena, a Companhia entende ser
beneficiária integral da investida, dado que recebe retornos variáveis de seu envolvimento com a
investida e tem a capacidade de interferir nesses retornos pelo poder de coordenar as atividades da
investida. Consequentemente, Apoena é totalmente consolidada nestas demonstrações financeiras.
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Aura Minerals Inc.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras consolidadas
A Companhia utiliza o método de aquisição para contabilizar as combinações de negócios. O valor justo
da aquisição de uma controlada é baseado no valor justo dos ativos adquiridos, passivos assumidos e
valor justo da correspondente contraprestação. Custos relacionados com aquisição são contabilizados
no resultado do exercício conforme incorridos. Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos e
passivos contingentes assumidos em uma combinação de negócios são mensurados inicialmente aos
valores justos na data da aquisição. O valor excedente, se houver, da contraprestação sobre o valor
justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos é registrado como ágio. No caso de uma compra
vantajosa, em que a contraprestação total é menor que o valor justo dos ativos líquidos da controlada
adquirida, a diferença é reconhecida como um ganho diretamente nas demonstrações consolidadas do
resultado.
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Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras consolidadas
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

Conversão de moeda estrangeira
Moeda funcional e moeda de apresentação

Os itens inclusos nas contas de cada entidade incluída na consolidação são mensurados usando a moeda
do principal ambiente econômico no qual a entidade atua (a "moeda funcional"). Conforme mencionado
na Nota 2, essas demonstrações financeiras consolidadas são apresentadas em Reais (“R$”). Para fins
de apresentação destas demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019
e de 2018, de acordo com o item XI do Artigo 2, Anexo 3 da Instrução CVM Nº 480, de 7 de dezembro
de 2009, a Companhia considerou a metodologia apresentada no IAS 21 - Efeitos das mudanças nas
taxas de câmbio.
A aplicação desta metodologia, utilizada para converter as demonstrações financeiras de US$ para
R$, resume-se a seguir:
•
•
•

•
•

As contas de ativo e passivo foram convertidas pela taxa cambial disponíveis no fim de cada exercício;
A Demonstração de Resultado foi convertida à taxa de câmbio média trimestral;
O patrimônio líquido inicial foi convertido à taxa de câmbio de 1º de janeiro de 2017, de acordo com o disposto
no IFRS 1, que todas as diferenças de conversão acumulada sejam ajustadas a zero, e todos os movimentos
posteriores converteram-se à taxa de câmbio trimestral;
Todas as diferenças decorrentes da conversão anterior se registram dentro da conta de diferença de conversão
acumulada no patrimônio; e
Para efeitos de divulgação, as notas relativas ao fluxo de caixa converteram-se às taxas de câmbio médias
trimestrais.

A moeda funcional da Companhia e da maioria de suas controladas é o dólar dos Estados Unidos ("dólar
dos EUA" ou “US$”), exceto para as empresas de serviços no México e no Brasil, que possuem moeda
funcional em Pesos Mexicanos (“pesos mexicanos” ou “Mex$”) e em Reais (“reais” ou “R$”),
respectivamente. Todos os valores nas demonstrações financeiras são arredondados para o milhar mais
próximo.
Transações e saldos

As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional utilizando as taxas de
câmbio vigentes nas datas das transações. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação
dessas transações e da conversão pelas taxas de câmbio do final do período, referentes a ativos e
passivos monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos nas demonstrações consolidadas do
resultado.
Conversão dos resultados das controladas para US$
(antes da conversão para moeda de apresentação R$)
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Os resultados e balanços patrimoniais de todas as controladas da Companhia com moedas funcionais
diferentes de US$ (nenhumas dessas moedas em economia de hiperinflação) são convertidos para a
moeda de apresentação da seguinte forma:
•
•

•

Os ativos e passivos de cada balanço patrimonial apresentado são convertidos pela taxa de fechamento na
data do balanço patrimonial;
As receitas e despesas de cada demonstração do resultado são convertidas pelas taxas de câmbio médias, a
menos que essa média não seja uma aproximação razoável do efeito cumulativo das taxas vigentes nas datas
das operações, e, nesse caso, as receitas e despesas são convertidas pela taxa das datas das operações; e
Todas as diferenças cambiais resultantes são reconhecidas em outros resultados abrangentes.
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Aura Minerals Inc.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras consolidadas
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

Na consolidação, as diferenças cambiais decorrentes da conversão do investimento líquido em entidades
estrangeiras são reconhecidas em outros resultados abrangentes. Quando uma operação estrangeira é
vendida, essas diferenças cambiais são reconhecidas na demonstração do resultado como parte do ganho
ou perda na venda de investimentos.

Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa consistem em caixa depositado em bancos e títulos com juros de curto
prazo de alta liquidez e vencimentos, na data da compra, de três meses ou menos, que são prontamente
conversíveis em caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor.

Aplicações financeiras
As aplicações financeiras consistem em investimentos em títulos de dívida (“bonds”) emitidos por
empresas e pelo governo em mercados ativos com vencimentos originais de mais de três meses e menos
de um ano. Esses instrumentos financeiros podem ser facilmente convertidos em dinheiro. Os
investimentos são contabilizados ao valor justo.

Contas a receber e outros créditos
Contas a receber e outros créditos são valores devidos por clientes e outras partes no curso normal dos
negócios. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, o contas a receber é classificado
no ativo circulante, caso contrário, o montante correspondente é classificado no ativo não circulante
com o devido desconto. Além disso, contas a receber e outros créditos são avaliados, de acordo com o
IFRS 9, ao custo amortizado.

Estoques
Os estoques de produtos acabados e produtos em processo, que incluem estoques de lixiviação e
estoques de minério, são avaliados pelo menor entre o custo médio e o valor líquido de realização. O
estoque de produtos acabados consiste em produtos acabados de ouro e metais em concentrado. O
estoque de produtos em processo representa o estoque em circulação nas plantas de processamento e
áreas de lixiviação da Companhia. O estoque de minérios representa minério empilhado em áreas de
lixiviação e em estoques. O custo dos estoques de produtos em processo e produtos acabados inclui
custos de mineração, mão de obra direta, materiais e suprimentos operacionais, custos de transporte e
fretes aplicáveis e uma parte aplicável das despesas gerais operacionais, incluindo amortização e
exaustão. O valor líquido de realização é o preço de venda esperado para o produto acabado, menos os
custos estimados para obter o produto na forma e local de venda.

O estoque de peças e suprimentos consiste em itens de consumo e é avaliado ao custo médio ponderado
após a provisão para itens de giro lento e obsoletos.
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Aura Minerals Inc.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras consolidadas
Para estoques que foram baixados ao valor líquido de realização, se avaliações subsequentes concluírem
que as circunstâncias que causaram a referida baixa não existem mais ou quando houver evidência clara
de um aumento no seu valor de realização líquido devido a uma mudança nas circunstâncias
econômicas, a baixa é revertida adequadamente.

Direitos minerários
Os direitos minerários representam gastos capitalizados relacionados ao desenvolvimento de
propriedades minerais, gastos decorrentes de aquisições de propriedades e instalações e equipamentos
relacionados. Quando da alienação ou abandono, os valores contábeis dos direitos minerários são
baixados e quaisquer ganhos ou perdas associadas são reconhecidos no resultado.
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Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras consolidadas
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

Propriedades minerais

As propriedades minerais geralmente consistem no seguinte: o valor justo atribuível às reservas e
recursos minerais adquiridos em uma combinação de negócios ou aquisição de ativos; custos de
exploração e avaliação capitalizados; custos de desenvolvimento de mineração subterrânea; custos de
desenvolvimento de mina de cava a céu aberto; e juros capitalizados. Além disso, são incorridos
custos do projeto que geralmente são capitalizados quando os gastos resultam em um benefício futuro.
As propriedades minerais adquiridas por meio de combinação de negócios são reconhecidas ao valor
justo na data da aquisição. O valor justo é uma estimativa das reservas minerais comprovadas e
prováveis, dos recursos minerais e do potencial de exploração atribuível à propriedade. O valor justo
estimado atribuível às reservas minerais e à parcela de recursos minerais considerada provável de
extração econômica no momento da aquisição é depreciado com base nas unidades produzidas, na qual
o denominador consiste nas reservas comprovadas e prováveis e na parcela de recursos minerais
considerada provável de extração econômica. O valor justo estimado atribuível a recursos minerais que
não são considerados prováveis de extração econômica no momento da aquisição não está sujeito a
depreciação até que os recursos se tornem prováveis de extração econômica no futuro. O valor justo
estimado atribuível às licenças de exploração é registrado como um ativo intangível e não está sujeito
a depreciação até que a propriedade entre em produção.
Nas operações de mineração subterrânea da Companhia, são incorridos custos de desenvolvimento para
a construção de novos eixos, desvios e rampas que permitirão à Companhia acessar fisicamente o
minério subterrâneo. O tempo durante o qual continuaremos a incorrer nesses custos depende da vida
útil da mina. Esses custos de desenvolvimento subterrâneo são capitalizados quando incorridos. Os
custos capitalizados de desenvolvimento subterrâneo são depreciados com base nas unidades
produzidas, em que o denominador é a onça
/ libra estimada de ouro / cobre em reservas comprovadas e prováveis e a parcela dos recursos
considerados prováveis de extração econômica com base no plano atual de vida útil da mina que se
beneficia do desenvolvimento e são considerados prováveis de extração econômica.

Nas operações de mineração de cava a céu aberto da Companhia, é necessário remover o estéril e outros
resíduos para acessar o depósito de minério do qual os minerais podem ser extraídos economicamente.
O processo de remoção do estéril e resíduos é chamado de “stripping”. Os custos de stripping incorridos
para fornecer acesso inicial ao depósito de minério (conhecido como remoção de pré-produção) são
capitalizados como custos de desenvolvimento de mina de cava a céu aberto. Os custos de stripping
incorridos durante a fase de produção de uma jazida são contabilizados como custos do estoque
produzido durante o período. Esses custos são capitalizados na medida em que estejam relacionados a
benefícios futuros antecipados e representem uma melhoria. A remoção de resíduos que está relacionada
a atividades de produção correntes e não gera um benefício futuro é contabilizada como um custo de
produção no período em que é incorrida e é incluída no custo do estoque.

16| Aura Minerals Inc.

Aura Minerals Inc.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras consolidadas
Os custos capitalizados de desenvolvimento de mina de cava a céu aberto são depreciados com base
nas unidades produzidas em que o denominador é a onça / libra estimada de ouro / cobre em reservas
comprovadas e prováveis e a parcela dos recursos considerados prováveis de extração econômica com
base no plano atual de vida útil da mina que se beneficiam do desenvolvimento e são considerados
prováveis de extração econômica.

Imobilizado
O ativo imobilizado é originalmente registrado ao custo no momento da construção, compra ou
aquisição e subsequentemente é mensurado ao custo, deduzido da depreciação acumulada e da redução
ao valor recuperável (“impairment”). O custo inclui todos os custos necessários para preparar o item
para o uso pretendido pela Companhia.

17| Aura Minerals Inc.

Aura Minerals Inc.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras consolidadas
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

Os custos incorridos com grandes reparos de equipamentos existentes são capitalizados como
imobilizado e estão sujeitos à depreciação quando os equipamentos são colocados em serviço. Os custos
de manutenção e reparos rotineiros são reconhecidos como despesas conforme incorridos.
Depreciação e exaustão

O imobilizado é depreciado usando o método linear ou de unidades produzidas durante a vida útil da
mina ou durante a vida útil remanescente do ativo, se menor. Terrenos não são depreciados. Os
seguintes prazos de vida útil são utilizados pela Companhia:

Principais classes de ativos

Método de Depreciação

Vida Stil

Veículos
Máquinas e equipamentos
Equipamento móvel de mineração
Móveis e utensílios
Equipamentos de TI e software

Linear
Linear/Unidades Produzidas
Linear/Unidades Produzidas
Linear/Unidades Produzidas
Linear

3-5 anos
2-10 anos
4-8 anos
4-10 anos
2-5 anos

Benfeitorias em imóveis de terceiros
Edificações
Plantas

Linear
Linear/Unidades Produzidas
Linear/Unidades Produzidas

Prazo do arrendamento
4-10 anos
4-10 anos

Os valores residuais e a vida útil são revisados anualmente e ajustados, se necessário, prospectivamente.
Depois que uma operação de mineração atinge a produção comercial, os gastos capitalizados como
propriedades minerais são exauridos com base nas unidades produzidas, onde o denominador são as
reservas minerais comprovadas e prováveis e uma parcela dos recursos minerais medidos e indicados
que se espera que sejam convertidos em reservas minerais comprovadas e prováveis.
Impairment e reversão de impairment de ativos não financeiros

Os ativos que estão sujeitos à amortização ou depreciação são revisados para a verificação de perda ao
valor recuperável sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil
pode não ser recuperável. Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida pelo montante
em que o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. O valor recuperável dos ativos é o
maior entre o valor justo menos os custos de venda e o valor em uso.
O valor justo menos os custos de venda é baseado em uma estimativa do valor que a Companhia pode
obter em uma transação de venda com isenção de interesse em bases comutáveis. O valor justo menos
os custos de venda para propriedades minerais é geralmente determinado como o valor presente dos
fluxos de caixa futuros estimados que decorrem do uso continuado do ativo, incluindo quaisquer
perspectivas de expansão e sua eventual venda, e descontado a uma taxa de desconto após os impostos
apropriada para chegar a um valor presente líquido. Na avaliação do valor em uso, os fluxos de caixa
futuros estimados são descontados ao valor presente pela taxa de desconto antes dos impostos que
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reflete avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro ao longo do tempo e dos riscos específicos
do ativo.
O valor em uso é determinado pela aplicação de premissas específicas para o uso continuado da
Companhia e não leva em consideração o desenvolvimento futuro descontado por uma taxa de desconto
antes dos impostos. Como tal, essas premissas diferem das utilizadas no cálculo do valor justo menos
os custos de venda. As unidades geradoras de caixa da Companhia (“UGCs”) são o menor nível dos
grupos identificáveis de ativos que geram entradas de caixa que são amplamente independentes das
entradas de caixa de outros ativos ou grupos de ativos.

19| Aura Minerals Inc.

Aura Minerals Inc.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras consolidadas
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

Para um ativo que não gera entradas de caixa que são amplamente independentes daquelas de outros
ativos, o valor recuperável é determinado para a UGC à qual o ativo pertence.
É efetuada uma avaliação em cada data base de relatório para determinar se existe um indicativo de que
as perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas anteriormente já não existem ou diminuíram.
Uma perda por redução ao valor recuperável de um ativo anteriormente reconhecida é revertida apenas
se tiver havido mudança nas estimativas utilizadas para determinar a UGC recuperável do ativo desde
a última perda por redução ao valor recuperável que foi reconhecida. Essa reversão é reconhecida nas
demonstrações consolidadas do resultado e é limitada ao valor contábil que teria sido determinado,
líquido de qualquer depreciação, quando aplicável, se nenhum custo por redução ao valor recuperável
fosse reconhecido em exercícios anteriores. Quando uma perda por redução ao valor recuperável é
revertida, o valor recuperável é determinado com base no maior valor entre o valor em uso e o valor
justo menos os custos de venda. A administração concluiu que o valor justo menos os custos de venda
é maior que os valores do valor em uso e, portanto, o valor em uso está sendo utilizado para fins de teste
de redução ao valor recuperável.

Ativos não circulantes mantidos para venda
Ativos não circulantes são classificados como mantidos para venda se o seu valor contábil for
recuperado principalmente por meio de uma transação de venda, em vez de por meio do uso contínuo,
e uma venda é considerada altamente provável. Eles são mensurados ao menor valor entre o valor
contábil e o valor justo menos os custos de venda, exceto para ativos como impostos diferidos ativos,
ativos decorrentes de benefícios a empregados, ativos financeiros e propriedade para investimento, que
são contabilizados ao valor justo, e direitos contratuais em contratos de seguro, que são especificamente
isentos desse requisito.
Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida para qualquer redução inicial ou
subsequente do ativo ao valor justo menos custos de venda. Um ganho é reconhecido para quaisquer
aumentos subsequentes no valor justo menos custos de venda de um ativo, mas não excedendo a perda
por redução ao valor recuperável anteriormente reconhecida. Um ganho ou perda não anteriormente
reconhecido até a data da venda do ativo não circulante é reconhecido na data da sua baixa
(“desreconhecimento”).

Ativos não circulantes não são depreciados ou amortizados enquanto estiverem classificados como
mantidos para venda. Juros e outras despesas atribuíveis aos passivos de um grupo mantido para venda
continuam a ser reconhecidos.

Ativos não circulantes classificados como mantidos para venda são apresentados separadamente de
outros ativos no balanço patrimonial. Os passivos de um grupo mantido para venda são apresentados
separadamente de outras obrigações nos balanços patrimoniais.
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Instrumentos financeiros
Um instrumento financeiro é um contrato que dá origem a um ativo financeiro para uma entidade e a
um passivo financeiro ou instrumento patrimonial para outra entidade.
Ativos financeiros

Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, e subsequentemente mensurados ao
custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes e ao valor justo por meio do
resultado.

A classificação de ativos financeiros no reconhecimento inicial que sejam instrumentos de dívida
depende das características dos fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro e do modelo de negócios
da Companhia para a sua gestão. Com exceção de contas a receber que não contêm um componente
significativo de financiamento ou
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para as quais a Companhia aplicou o expediente prático, a Companhia inicialmente mensura um ativo
financeiro ao seu valor justo mais, no caso de um ativo financeiro que não seja ao valor justo por meio
do resultado, custos de transação. Contas a receber que não contêm um componente significativo de
financiamento, ou para as quais a Companhia aplicou o expediente prático para contratos com
vencimento igual ou inferior a um ano, são mensuradas ao preço da transação.

Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado ao custo amortizado ou ao valor justo por
meio de outros resultados abrangentes, ele precisa gerar fluxos de caixa que sejam exclusivamente
pagamentos de principal e de juros sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação é referida como
o teste de exclusivamente pagamentos de principal e de juros e é executada em nível de instrumento.
Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos de principal e de
juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado, independentemente do
modelo de negócios.
Para fins de mensuração subsequente, os ativos financeiros são classificados em quatro categorias:
•
•
•
•

Ativos financeiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida);
Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes com reclassificação de ganhos e
perdas acumulados (instrumentos de dívida);
Ativos financeiros designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, sem reclassificação
de ganhos e perdas acumulados no momento de seu desreconhecimento (instrumentos patrimoniais);
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado.

Os ativos financeiros ao custo amortizado são subsequentemente mensurados usando o método de juros
efetivos e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Os juros recebidos são reconhecidos como
parte do resultado financeiro na demonstração do resultado e outros resultados abrangentes. Ganhos e
perdas são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, modificado ou apresenta redução ao
valor recuperável.

Os ativos financeiros da Companhia ao custo amortizado incluem:
•
•

Contas a receber, e
Outros créditos.

Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado incluem ativos financeiros mantidos para
negociação (por exemplo, instrumentos derivativos), ativos financeiros designados no reconhecimento
inicial como ao valor justo por meio do resultado (por exemplo, instrumentos de dívida ou patrimoniais)
ou ativos financeiros que devem obrigatoriamente ser mensurados ao valor justo (ou seja, quando
falharem no teste de exclusivamente pagamentos de principal e de juros). A Companhia não possui
ativos financeiros classificados como mantidos para negociação e ativos financeiros designados no
reconhecimento inicial como ao valor justo por meio do resultado. Em vez disso, os ativos financeiros
da Companhia ao valor justo por meio do resultado incluem:
•
•

Caixa e equivalentes de caixa, e
Contratos de venda a termo de ouro e moeda estrangeira.
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O teste de exclusivamente pagamentos de principal e de juros para ativos financeiros é aplicável a contas
a receber da Companhia (sujeito a acordos provisórios). Esses recebíveis referem-se a contratos de
venda em que o preço de venda é determinado após a entrega ao cliente, com base no preço de mercado
estipulado no contrato. Essa exposição ao preço da commodity faz com que essas contas a receber
falhem no teste de exclusivamente pagamentos de principal e de juros. Como resultado, esses recebíveis
são mensurados ao valor justo por meio do resultado a partir da data do reconhecimento da venda
correspondente, e as movimentações subsequentes são reconhecidas em “ganhos / perdas de valor justo
em contas a receber a preços provisórios” na demonstração do resultado e outros resultados abrangentes.
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Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são apresentados no balanço patrimonial ao
valor justo, com as variações líquidas no valor justo reconhecidas no resultado.
A Companhia não possui ativos financeiros a valor justo por meio de outros resultados abrangentes
(instrumentos de dívida) ou ativos financeiros designados ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes (instrumentos patrimoniais).

Um ativo financeiro (ou, quando aplicável, uma parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo de
ativos financeiros similares) é desreconhecido (ou seja, removido do balanço patrimonial consolidado
da Companhia) quando:
•
•

Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expiraram, ou
A Companhia transferiu seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu uma obrigação de pagar
integralmente os fluxos de caixa recebidos sem atraso significativo a um terceiro nos termos de um contrato
de repasse; e (a) a Companhia transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, ou (b) a
Companhia nem transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, mas transferiu
o controle do ativo.

Para redução ao valor recuperável dos ativos financeiros, a Companhia, no caso de contas a receber
(não sujeitas a acordos provisórios) e outros créditos devidos em menos de 12 meses, a Companhia
aplica a abordagem simplificada no cálculo de perdas de crédito esperadas, conforme permitido pelo
IFRS 9. Portanto, a Companhia não acompanha as alterações no risco de crédito, mas reconhece a
provisão para perda com base em perdas de crédito esperadas ao longo da vida do ativo financeiro em
cada data de relatório. Para quaisquer outros ativos financeiros mensurados ao custo amortizado (com
vencimento em mais de 12 meses), a perda de crédito esperada é baseada na perda de crédito esperada
de 12 meses. A perda de crédito esperada de 12 meses é a proporção de perdas de crédito esperadas ao
longo da vida que resultam de eventos de inadimplência em um instrumento financeiro possíveis dentro
de 12 meses após a data do relatório. No entanto, quando houver um aumento significativo no risco de
crédito desde a origem, a provisão será baseada na perda de crédito esperada ao longo da vida. Ao
determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o
reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, a Companhia considera informações
razoáveis e passíveis de suporte que sejam relevantes e estejam disponíveis sem custo ou esforço
excessivo. Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas, com base na experiência
histórica da Companhia, na avaliação de crédito e considerando informações prospectivas.
Um ativo financeiro é baixado quando não há expectativa razoável de recuperação dos fluxos de caixa
contratuais e geralmente ocorre quando há atraso de mais de um ano e não está sujeito a atividades
de execução.
Em cada data de relatório, a Companhia avalia se os ativos financeiros contabilizados ao custo
amortizado estão com “problemas de recuperação”. Um ativo financeiro possui “problemas de
recuperação” quando ocorrem um ou mais eventos com impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuros
estimados do ativo financeiro.
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Passivos financeiros

Os passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como passivos financeiros ao
valor justo por meio do resultado, empréstimos, contas a pagar, ou como derivativos designados como
instrumentos de hedge em um hedge efetivo, conforme apropriado. Todos os passivos financeiros são
mensurados inicialmente ao seu valor justo, e no caso de empréstimos e contas a pagar, líquidos dos
custos de transação diretamente atribuíveis. Os passivos financeiros da Companhia incluem:
•
•

Fornecedores, e
Outras contas a pagar.
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A conta Fornecedores representa passivos, ainda não liquidados, relativos a bens ou serviços prestados
à Companhia anteriormente ao fim do exercício. Os valores estão em aberto e são geralmente pagos
dentro de 30 dias do reconhecimento. As contas Fornecedores e Outras contas a pagar são apresentadas
como passivos circulantes a não ser que o pagamento não tenha seu vencimento dentro dos 12 meses
posteriores ao período reportado. Eles são reconhecidos inicialmente a seus respectivos valores justos
e posteriormente mensurados ao custo amortizado utilizando-se o método de juros efetivos.

Empréstimos são inicialmente reconhecidos a valor justo, líquido de custos de transação incorridos.
Empréstimos são então medidos ao custo amortizado. Qualquer diferença entre os recursos (líquidos de
custos de transação) e o valor de resgate é reconhecida em lucros ou perdas durante o período do
empréstimo utilizando-se o método de juros efetivos. Honorários e taxas pagas na captação do
empréstimo são reconhecidos como custos de transação do empréstimo na medida em que é provável
que parte ou todo o financiamento será utilizado. Neste caso, a taxa é diferida até que o a utilização
ocorra. Na medida em que não há evidência de que seja provável que parte ou todo o financiamento
será utilizado, a taxa é capitalizada como pré-pagamento para serviços de liquidez e amortizados durante
o período ao qual o financiamento é relacionado.

Empréstimos são baixados do Balanço Patrimonial quando a obrigação especificada em contrato é
liquidada, cancelada ou vença. A diferença entre o valor contábil de um passivo financeiro que foi
extinto ou transferido para outra parte e a contraprestação paga, incluindo quaisquer ativos não
monetários transferidos ou passivos assumidos, é reconhecida no resultado como outras receitas ou
despesas financeiras.

Provisões
As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou não
formalizada) resultante de eventos passados onde seja provável uma saída de recursos para liquidar a
obrigação e uma estimativa confiável de seu valor possa ser feita. O valor reconhecido como uma
provisão é a melhor estimativa da contraprestação necessária para liquidar a obrigação presente no final
de cada período de relatório. Se o efeito do valor do dinheiro no tempo é material, as provisões são
determinadas descontando-se os fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes dos impostos que
reflita as avaliações correntes de mercado do valor do dinheiro no tempo e, quando apropriado, os riscos
específicos do passivo. Quando o desconto for utilizado, o aumento na provisão devido à passagem do
tempo é reconhecido como uma despesa financeira.
Passivos contingentes são reconhecidos nas demonstrações financeiras consolidadas se forem
determináveis e prováveis, e são divulgados nas notas explicativas às informações financeiras, a menos
que a sua ocorrência seja considerada remota.

Ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras consolidadas, mas são
divulgados nas notas explicativas se a sua recuperação for considerada provável.
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Fechamento e restauração de minas

As provisões para fechamento e restauração de minas são constituídas para custos futuros estimados de
fechamento e restauração e para custos de recuperação ambiental (que incluem custos como
desmontagem e demolição de infraestrutura, remoção de materiais residuais e remediação de áreas
contaminadas) no período contábil em que a contaminação ambiental ocorre. A provisão é descontada
utilizando uma taxa antes de impostos e o aumento é incluído em despesas financeiras. No momento
da constituição da provisão, o valor presente líquido da obrigação é capitalizado como parte do custo
das propriedades minerais. A provisão é revisada anualmente para variações nas estimativas de custos,
taxas de desconto, inflação e vida útil estimada. O valor presente líquido das mudanças nas estimativas
de custo das obrigações de fechamento e restauração de minas é capitalizado como parte das
propriedades minerais.
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As atividades de restauração ocorrerão principalmente quando do fechamento de uma mina, mas podem
ocorrer ocasionalmente durante toda a vida da mina. Quando da realização dos projetos de restauração,
seus custos são debitados contra a provisão conforme os custos são incorridos.

Benefícios de longo prazo a empregados
Certos benefícios de longo prazo a empregados são pagos quando o contrato de trabalho é rescindido.
Os custos esperados desses benefícios são provisionados no período do emprego. Os ganhos e as perdas
atuariais decorrentes de ajustes com base na experiência e nas mudanças das premissas atuariais são
debitados ou creditados a outros resultados abrangentes no exercício em que ocorrem. Essas obrigações
são revisadas anualmente por atuários qualificados independentes.

Capital social
Ações ordinárias emitidas pela Companhia são classificadas no patrimônio líquido. Os custos
incrementais diretamente atribuíveis à emissão de ações ordinárias são reconhecidos no patrimônio
líquido, como uma dedução do valor captado, líquidos de impostos.

Remuneração com base em ações
O valor justo de serviços de empregados recebidos em troca da concessão de opções de ações ou outros
pagamentos baseados em ações é reconhecido como uma despesa ao longo do período de aquisição de
direito. O valor total a ser reconhecido como despesa ao longo do período de aquisição de direito é
determinado por meio do cálculo do valor justo das opções ou outros planos de pagamentos baseados
em ações na data da concessão. A Companhia utiliza o modelo de precificação de opções Black-Scholes
para calcular o valor justo das opções concedidas.
O valor total a ser reconhecido como despesa é determinado com base no valor justo das opções concedidas:
•
•

Incluindo quaisquer condições de desempenho de mercado; e
Excluindo o impacto de quaisquer condições de aquisição de direito de serviço e de desempenho que não são
de mercado, como lucratividade, metas de crescimento de vendas e permanecendo um empregado da entidade
por um período específico.

As condições de aquisição que não são de mercado estão incluídas nas premissas sobre a quantidade de
opções cujos direitos devem ser exercidos. Essa estimativa é revisada em cada data de balanço
patrimonial e a diferença é debitada ou creditada nas demonstrações consolidadas do resultado com o
ajuste correspondente no patrimônio líquido.

Quando as opções são devidamente exercidas, a Companhia emite ações ordinárias. O valor justo e
quaisquer valores recebidos, líquidos de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis, são
creditados ao patrimônio líquido.
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Tributação
A despesa com imposto de renda inclui despesa de imposto corrente e diferido para o período. As
despesas com impostos são reconhecidas nas demonstrações consolidadas do resultado, exceto na
proporção em que estiverem relacionadas a itens reconhecidos em outros resultados abrangentes ou
diretamente no patrimônio líquido.
A despesa com imposto de renda corrente refere-se ao imposto a ser pago sobre o lucro tributável do
exercício, calculada utilizando alíquotas (e leis) que tenham sido promulgadas ou substancialmente
promulgadas até a data
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do balanço patrimonial consolidado nos países em que a Companhia opera. Ela inclui ajustes para o
imposto que se espera que seja pago ou recuperável em relação a períodos anteriores.
O imposto de renda diferido é reconhecido usando o método de passivo sobre as diferenças temporárias
decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas
demonstrações financeiras consolidadas. Entretanto, imposto de renda diferido não é contabilizado se
resultar do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em uma transação que não seja uma
combinação de negócios que, no momento da transação, não afeta lucros ou prejuízos contábeis nem
tributáveis. O imposto de renda diferido é determinado utilizando alíquotas (e leis) que tenham sido
promulgadas ou substancialmente promulgadas até a data do balanço patrimonial consolidado e que se
espera que seja aplicável quando o respectivo imposto de renda diferido passivo for liquidado. Impostos
de renda diferidos ativos são reconhecidos apenas se for provável que serão realizados no futuro.
Impostos de renda diferidos ativos e passivos são compensados quando há um direito exequível de
compensar impostos correntes ativos com impostos correntes passivos e quando os impostos de renda
diferidos ativos e passivos se referem a impostos de renda exigidos e administrados pela mesma
autoridade tributária.

Custos de empréstimos
Os custos de empréstimos diretamente relacionados com a aquisição, construção ou produção de um
ativo qualificável (ou seja, um ativo que necessariamente requer um tempo significativo para ser
concluído para fins de uso) são capitalizados como parte do custo do correspondente ativo. A
capitalização de custos de empréstimos começa quando os custos são incorridos, e as atividades são
desenvolvidas para preparar o ativo para o seu uso pretendido e cessa quando o ativo está
substancialmente concluído ou colocado em serviço. Uma vez que o ativo identificado está
substancialmente concluído, os custos de empréstimos atribuíveis são amortizados ao longo da vida útil
do respectivo ativo. Todos os demais custos de empréstimos são reconhecidos como despesas no
período em que são incorridos.

Reconhecimento de receita
A Companhia aplica a seguinte abordagem em cinco etapas no reconhecimento da receita de contratos
com clientes:
•
•
•
•
•

Identificação do contrato exequível com o cliente
Identificação das obrigações de desempenho individuais previstas no contrato resultantes da transferência de
bens ou serviços distintos
Determinação do preço da transação, como contraprestação pela transferência do bem ou serviço
Alocação do preço da transação às obrigações de desempenho individuais identificadas
Reconhecimento da receita quando cada obrigação de desempenho individual for cumprida

As vendas de ouro da Companhia são reconhecidas na data em que o título de propriedade é transferido
para o comprador, que geralmente ocorre quando o ouro é retirado da unidade de refino. Contudo, o
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título poderia ser transferido em qualquer estágio durante o processo de refino para certas vendas de
ouro da Companhia. As receitas de ouro são demonstradas líquidas de impostos locais calculados sobre
as receitas brutas. As vendas de concentrado de cobre da Companhia são reconhecidas no momento da
entrega, com base nos preços futuros da data prevista de liquidação final. Os preços finais de venda são
determinados com base nos preços de mercado cotados em um período posterior à data da venda.

Gastos com exploração
As atividades de exploração envolvem a pesquisa de recursos minerais, a determinação da viabilidade
técnica e a avaliação da viabilidade comercial de um recurso identificado. Os gastos com exploração,
que incluem custos associados à pesquisa e à análise de dados históricos, coleta de dados, perfuração
de exploração e amostragem,
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determinação dos requisitos infraestruturais e preparação de estudos de viabilidade, são reconhecidos
como despesas até que a Companhia conclua que é mais provável do que improvável que os recursos
minerais economicamente recuperáveis existem.

Lucro por ação
O lucro básico por ação é calculado dividindo-se o lucro líquido disponível aos detentores de ações
ordinárias pelo número médio ponderado de ações ordinárias em circulação durante o período. Ao
calcular o lucro diluído por ação, é efetuado um ajuste para o efeito dilutivo do exercício de opções e
os bônus de subscrição. O número de ações adicionais é calculado assumindo que são exercidas as
opções de ações em aberto e bônus de subscrição e que o valor recebido por tais exercícios foi utilizado
para adquirir ações ordinárias ao preço médio de mercado durante os períodos de relatório. Em períodos
em que um prejuízo é reportado, todas as opções em circulação são excluídas do cálculo do prejuízo
diluído por ação, uma vez que são anti-dilutivas.

Resultado abrangente
O resultado abrangente refere-se à variação nos ativos líquidos da Companhia que resulta de
transações, eventos e circunstâncias de fontes que não sejam os acionistas da Companhia e inclui itens
que não são incluídos no lucro líquido, tais como ganhos ou perdas cambiais relacionadas a controladas
estrangeiras cuja moeda funcional é diferente da moeda funcional da Companhia e ganhos e perdas
atuariais de benefícios pós-emprego.
O resultado abrangente da Companhia é apresentado nas demonstrações consolidadas do resultado
abrangente e nas demonstrações consolidadas das mutações do patrimônio líquido.

Informações por segmentos
Um segmento operacional é um componente de uma entidade (i) que desenvolve atividades
empresariais das quais possa auferir receitas e incorrer despesas (incluindo receitas e despesas
referentes a transações com outros componentes da mesma entidade), (ii) cujos resultados operacionais
sejam regularmente revisados pelo principal tomador de decisões operacionais da entidade sobre
recursos a serem alocados ao segmento e avaliar seu desempenho, e (iii) para o qual informações
financeiras estejam disponíveis. Os segmentos operacionais da Companhia são identificados como
Mina de San Andres, Mina de São Francisco, Projeto EPP, Mina de Aranzazu, projetos Rio Novo e
Corporativo. EPP e Mina de São Francisco são referidos como “Minas Brasileiras”.

4

JULGAMENTOS E ESTIMATIVAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

A preparação das demonstrações financeiras consolidadas requer que a Administração faça estimativas
e julgamentos e adote premissas que afetam os valores reportados de ativos e passivos e divulgações de
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passivos contingentes. As estimativas e os julgamentos da Administração são avaliados continuamente
e são baseados na experiência histórica e em outros fatores que a Administração acredita serem
razoáveis sob as circunstâncias. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.
A Companhia identificou as seguintes políticas contábeis críticas sob as quais são feitos julgamentos,
estimativas e premissas significativas, e onde os resultados reais podem diferir dessas estimativas
considerando diferentes premissas e condições e podem afetar materialmente os resultados financeiros
ou os balanços patrimoniais consolidados divulgados em períodos futuros.
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Alocação do preço de compra
As combinações de negócios exigem julgamento e estimativas na data da aquisição em relação à
identificação do adquirente, determinação do valor justo dos ativos e passivos. A estimativa de reservas
e recursos está sujeita a premissas relacionadas à vida útil da mina e pode mudar quando novas
informações estiverem disponíveis.

Mudanças nas reservas e recursos como resultado de fatores como custos de produção, taxas de
recuperação, classificação ou reservas ou preços de commodities podem afetar as taxas de depreciação,
valores contábeis de ativos e provisão para desativação. Mudanças nas premissas sobre preços de
commodities de longo prazo, demanda e oferta de mercado e clima econômico e regulatório também
podem impactar o valor contábil dos ativos.

O ágio resulta da aquisição de controladas e representa o excesso da (i) contraprestação transferida; do
valor da participação de não controladores na adquirida; e (iii) do valor justo na data da aquisição de
qualquer participação patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor justo dos ativos líquidos
identificáveis adquiridos. Caso o total da contraprestação transferida, a participação dos não
controladores reconhecida e a participação mantida anteriormente medida pelo valor justo seja menor
do que o valor justo dos ativos líquidos da controlada adquirida, no caso de uma compra vantajosa, a
diferença é reconhecida diretamente como um ganho na demonstração do resultado. Em 31 de dezembro
de 2019 e de 2018, não há ágio registrado nas demonstrações financeiras da Companhia.

Determinação de reservas e recursos de jazidas minerais
A Companhia determina recursos e reservas minerais de acordo com os princípios incorporados nos
padrões do Instituto Canadense de Mineração, Metalurgia e Petróleo para reservas e recursos minerais,
conhecidos como Padrões da CIM. As informações são compiladas regularmente por Pessoas
Qualificadas e divulgadas sob o Instrumento Nacional 43-101, Padrões de Divulgação para Projetos
Minerais (“NI-43-101”). As reservas minerais e os recursos assim determinados são utilizados no
cálculo da despesa de exaustão, avaliação de encargos por redução ao valor recuperável, valores
contábeis de ativos e previsão do momento do pagamento dos custos de fechamento e restauração de
minas.
Existem inúmeras incertezas inerentes à estimativa de recursos e reservas minerais, e as premissas
válidas no momento da estimativa podem mudar significativamente quando novas informações se
tornam disponíveis. Alterações nos preços previstos de commodities, taxas de câmbio, custos de
produção ou taxas de recuperação podem alterar o status econômico de reservas e recursos e,
finalmente, resultar na necessidade de revisão das referidas reservas e recursos.

Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
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De acordo com a política contábil da Companhia, cada ativo ou UGC é avaliado a cada data base de
relatório para determinar se há alguma indicação de redução ao valor recuperável. Se existir tal
indicação, é realizada uma estimativa formal do valor recuperável e uma perda por redução ao valor
recuperável é reconhecida na medida em que o valor contábil exceda o valor recuperável. O valor
recuperável de um ativo ou UGC é medido pelo valor mais alto entre o valor justo menos os custos de
venda e o valor em uso.
A determinação do valor justo menos os custos de venda e do valor em uso exige que a Administração
faça estimativas e adote premissas sobre volumes de produção e vendas esperados, preços de metais,
reservas, custos operacionais, custos de fechamento e restauração de minas, investimentos futuros em
capital e taxas de desconto apropriadas para fluxos de caixa futuros. As estimativas e premissas estão
sujeitas a risco e incerteza e, como tal, existe a possibilidade de que mudanças nas circunstâncias
alterem essas projeções, o que pode afetar o valor recuperável dos ativos. Em tais circunstâncias, parte
ou a totalidade do valor contábil dos ativos pode sofrer
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redução no seu valor recuperável ou pode haver redução de perda de valor recuperável com o impacto
registrado nas demonstrações consolidadas do resultado.
Se, após a Companhia ter reconhecido anteriormente uma perda por redução ao valor recuperável, as
circunstâncias indicarem que o valor recuperável dos ativos que sofreram perda de valor recuperável é
maior que o valor contábil, a Companhia reverte a perda por redução ao valor recuperável pelo valor
em que o valor justo revisado excede seu valor contábil, até o máximo da perda por redução ao valor
recuperável anterior. Em nenhum caso o valor contábil revisado excederá o valor contábil original, após
depreciação ou amortização, que teria sido determinado se nenhuma perda por redução ao valor
recuperável tivesse sido reconhecida.

Avaliação do estoque de produtos em processo
O estoque de áreas de lixiviação é composto por minério que foi extraído da mina e colocado na área
de lixiviação para processamento posterior. Os custos são adicionados ao estoque de áreas de lixiviação
com base nos custos atuais de mineração e são removidos do estoque de áreas de lixiviação à medida
que as onças de ouro são recuperadas na planta, com base no custo médio por onça recuperável da área
de lixiviação. A quantidade de ouro recuperável em processo é uma estimativa de engenharia que se
baseia no teor esperado e na recuperação de ouro do minério colocado nas áreas de lixiviação. A
natureza do processo de lixiviação limita inerentemente a capacidade de monitorar com precisão os
níveis de estoque. No entanto, a estimativa de ouro recuperável colocado nas áreas de lixiviação é
reconciliada com a produção real de ouro e as estimativas de engenharia são ajustadas com base nos
resultados reais ao longo do tempo. A recuperação definitiva de ouro de cada área de lixiviação não
será conhecida até que o processo de lixiviação seja concluído.
O minério em estoques é composto de minério extraído da mina e disponível para processamento
posterior. Os custos são adicionados ao minério em estoques ao custo atual de mineração e removidos
ao custo médio acumulado por tonelada.

Provisão para fechamento e restauração das minas
Os valores registrados para as obrigações de fechamento e restauração das minas são baseados em
estimativas preparadas por especialistas ambientais terceirizados, se disponíveis, nas jurisdições em que
a Companhia opera ou por especialistas ambientais da Companhia. Essas estimativas baseiam-se em
atividades de remediação exigidas pelas leis ambientais, no tempo esperado dos fluxos de caixa e nas
taxas de juros livre de risco antes dos impostos, pelas quais os fluxos de caixa estimados foram
descontados. Essas estimativas também incluem uma suposição sobre a taxa na qual os custos podem
aumentar em períodos futuros. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas
sobre as quais esses valores justos são calculados requerem extensos julgamentos sobre a natureza, o
custo e a época do trabalho a ser concluído e podem mudar com alterações futuras nos custos, leis e
regulamentos ambientais e práticas de remediação.
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Imposto de renda
A preparação das demonstrações financeiras consolidadas requer uma estimativa do imposto de renda
em cada uma das jurisdições em que a Companhia opera. O processo envolve uma estimativa da
exposição tributária atual da Companhia e uma avaliação de diferenças temporárias resultantes de
diferentes tratamentos de itens, como exaustão e amortização, para fins fiscais e contábeis, e quando
elas podem ser revertidas.

Essas diferenças resultam em ativos e passivos fiscais diferidos, incluídos nos balanços patrimoniais
consolidados da Companhia. Também é feita uma avaliação para determinar a probabilidade de que
os ativos de impostos futuros da Companhia sejam recuperados por meio da geração de lucros
tributáveis futuros. Na medida em que a recuperação não seja considerada provável, os benefícios
fiscais relacionados não são reconhecidos.
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É necessário julgamento para avaliar continuamente as alterações nas interpretações, regulamentos e
legislação tributária, para garantir o reconhecimento integral dos passivos e para garantir que os ativos,
líquidos de provisões para desvalorização, sejam realizáveis. O impacto de diferentes interpretações e
aplicações pode ser significativo.

5

MUDANÇAS NAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

Esta nota explica o impacto da adoção das normas contábeis novas e revisadas sobre as demonstrações
financeiras da Companhia a partir de 1º de janeiro de 2019 e os novos pronunciamentos contábeis que
foram emitidos, mas que ainda não estão em vigor, e que devem ser aplicáveis à Companhia a partir de
1º de janeiro de 2020. Pronunciamentos contábeis que não são aplicáveis à Companhia foram excluídos.

Novas Políticas Contábeis Aplicáveis para 2019
a)

IFRS 16 - Arredamentos

A Companhia adotou o IFRS 16 - Arrendamentos, em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, usando a
abordagem retrospectiva modificada; porém, os comparativos para o período de relatório de 2018 não
estão sendo reapresentados e são contabilizados de acordo com o IAS 17 - Arrendamentos, e a IFRIC
4 - Determinação de se um Contrato Contém um Arrendamento, conforme permitido por disposições
transitórias específicas na norma.

A Companhia arrenda vários equipamentos de mineração, veículos leves e imóveis. Esses contratos de
arrendamento são normalmente celebrados para períodos fixos de 1 a 5 anos, mas podem conter opções
de prorrogação. Os prazos do arrendamento são negociados em bases individuais e contêm vários
termos e condições diferentes. Os contratos de arrendamento não impõem cláusulas restritivas para a
Companhia e os ativos arrendados não são usados como garantia para fins de empréstimos. Até o final
de 2018, esses arrendamentos eram classificados como arrendamentos operacionais.
Com a adoção do IFRS 16, a Companhia reconheceu passivos de arrendamento em relação a
arrendamentos que eram anteriormente classificados como arrendamentos operacionais de acordo com
os princípios do IAS 17. Esses passivos eram mensurados ao valor presente dos pagamentos de
arrendamento remanescentes, descontados usando a taxa de juros implícita no arrendamento individual,
se a taxa pudesse ser prontamente determinada, ou as taxas de juros incrementais sobre empréstimos
da Companhia, se a taxa não pudesse ser prontamente determinada, a partir de 1º de janeiro de 2019.
De acordo com o IFRS 16, cada pagamento de arrendamento é alocado entre o passivo de arrendamento
e a despesa financeira. A despesa financeira, ou amortização do desconto, sobre o passivo de
arrendamento é debitada às Demonstrações Consolidadas do Resultado e do Resultado Abrangente
usando o método dos juros efetivos, de modo a produzir uma taxa de juros periódica constante sobre o
saldo remanescente do passivo de arrendamento para cada período.
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A Companhia observou que a taxa de desconto pela média ponderada aplicada aos passivos de
arrendamento em 1º de janeiro de 2019 era de 8%.
Ao determinar o valor presente líquido dos pagamentos de arrendamento a seguir no cálculo do
passivo de arrendamento em 1º de janeiro de 2019, a Companhia considerou o seguinte:
•
•
•
•

Pagamentos fixos (incluindo pagamentos fixos na essência), menos quaisquer incentivos de arrendamento a
receber;
Pagamentos variáveis de arrendamento que são baseados em um índice ou uma taxa;
Valores que se espera que sejam pagos pela Companhia sob garantias do valor residual;
O preço de exercício de uma opção de compra se a Companhia estiver razoavelmente certa de exercer essa
opção;
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•

•

Quando um arrendamento contém uma opção de prorrogação, os pagamentos de arrendamento para o período
da prorrogação foram incluídos no cálculo do passivo de arrendamento se a Companhia estava razoavelmente
certa de que iria exercer a opção; e
Pagamentos de multas pelo término do arrendamento, se o termo do arrendamento reflete o exercício dessa
opção pela Companhia.

Adicionalmente, nenhum ajuste foi necessário quando da adoção do IFRS 16 para arrendamentos
financeiros, uma vez que a Companhia não tinha arrendamentos anteriormente classificados como tais
em 31 de dezembro de 2018.

Os efeitos da adoção do IFRS 16, conforme refletidos em 1º de janeiro de 2019, foram o reconhecimento
de um passivo de arrendamento no valor de R$ 3.414. Os passivos de arrendamento de curto e de longo
prazo em 31 de dezembro de 2019 e quando da adoção do IFRS 16 em 1º de janeiro de 2019 estão
demonstrados na tabela abaixo:

Como demonstrado na tabela acima, o total do passivo de arrendamento reconhecido em 1º de janeiro
de 2019 foi de R$ 3.414. Os ativos de direito de uso foram mensurados a um valor igual ao passivo de
arrendamento em 1º de janeiro de 2019.
Como demonstrado na Nota 12, os ativos de direito de uso são apresentados como parte do Imobilizado
nos Balanços Patrimoniais Consolidados. A depreciação dos ativos de direito de uso é apresentada
dentro de depreciação, exaustão e amortização na seção de atividades operacionais das Demonstrações
Consolidadas dos Fluxos de Caixa. Os ativos de direito de uso são depreciados ao longo do mais curto
entre a vida útil do ativo e o prazo do arrendamento com base nas unidades de produção. A depreciação
dos ativos de direito de uso agora é incluída dentro de exaustão e amortização na seção de atividades
operacionais das Demonstrações Consolidadas dos Fluxos de Caixa.

Os ativos de direito de uso se referem aos seguintes tipos de ativos:

Os passivos de arrendamento correspondentes são apresentados dentro de passivos circulantes e não
circulantes nos Balanços Patrimoniais Consolidados. A despesa de juros sobre passivos de
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arrendamento é apresentada dentro de despesas financeiras nas Demonstrações Consolidadas do
Resultado. Os pagamentos à vista de parcelas de juros e principal de passivos de arrendamento são
demonstrados como fluxos de caixa de atividades de financiamento nas Demonstrações Consolidadas
dos Fluxos de Caixa.
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Os efeitos da adoção do IFRS 16 por segmentos, conforme refletidos em 1º de janeiro de 2019, são
demonstrados na tabela abaixo:

A mudança na política contábil afetou os seguintes itens nos Balanços Patrimoniais Consolidados em
1º de janeiro de 2019:

Até o final de 2018, os pagamentos feitos sob arrendamentos operacionais eram debitados às
Demonstrações Consolidadas do Resultado em base linear ao longo do prazo do arrendamento; assim,
os pagamentos de arrendamento operacional eram todos incluídos nos cálculos do lucro por ação.
Quando da adoção do IFRS 16, a depreciação debitada de ativos de direito de uso e a despesa de juros
sobre passivos de arrendamento são agora incluídas nas Demonstrações Consolidadas do Resultado; e,
portanto, incluídas nos cálculos do lucro básico e diluído por ação.
As parcelas do principal dos pagamentos de arrendamento não são incluídas nas Demonstrações
Consolidadas do Resultado e são, ao invés disso, aplicadas ao passivo de arrendamento nos Balanços
Patrimoniais Consolidados.

Os pagamentos de arrendamento de curto prazo, pagamentos de ativos de baixo valor e pagamentos
variáveis de arrendamento que não dependem de um índice ou de uma taxa não são incluídos na
mensuração dos passivos de arrendamento e são demonstrados nos Balanços Patrimoniais Consolidados
de acordo com o IFRS 16. Esses pagamentos são demonstrados dentro de Despesas gerais e
administrativas nas Demonstrações Consolidadas do Resultado e dentro da seção de atividades
operacionais das Demonstrações Consolidadas dos Fluxos de Caixa. O aumento/diminuição líquido de
caixa e equivalentes de caixa não mudou como resultado da adoção do IFRS 16.

Expedientes práticos aplicados
Na aplicação inicial do IFRS 16, a Companhia considerou os seguintes expedientes práticos permitidos pela norma:
•
•
•

O uso de uma taxa de desconto única para uma carteira de arrendamentos com características razoavelmente
similares;
A contabilização de arrendamentos operacionais com um prazo remanescente de menos de 12 meses em 1º
de janeiro de 2019 como arrendamentos de curto prazo;
A exclusão de arrendamentos de baixo valor;
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•
•

A exclusão dos custos diretos iniciais para a mensuração do ativo de direito de uso na data de aplicação
inicial; e
O uso de percepção tardia na determinação do prazo de arrendamento, quando o contrato contém opções
para prorrogar ou rescindir o arrendamento.

Os julgamentos, estimativas e premissas significativos feitos pela Administração aplicados na
preparação dessas demonstrações financeiras, especificamente no que se refere à IFRS 16, incluíram
principalmente a avaliação da taxa de desconto apropriada a ser usada para descontar o passivo de
arrendamento para cada arrendamento ou grupos de ativos cobertos por arrendamentos, bem como
determinar o prazo do arrendamento, quando o
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arrendamento continha uma opção de prorrogação e avaliar se a Companhia estava razoavelmente certa
de que exerceria a opção de prorrogação. Julgamentos, estimativas e premissas significativas sobre
esses dois fatores afetariam o valor presente dos passivos de arrendamento quando da adoção da nova
norma contábil, bem como o valor associado dos ativos de direito de uso.

Novas Políticas Contábeis Aplicáveis para 2020
Em março de 2018, o IASB emitiu uma norma revisada “Estrutura Conceitual para Relatórios
Financeiros” que está sendo usada atualmente pelo Conselho e pelo Comitê de Interpretações do IASB
no desenvolvimento de novos pronunciamentos. A revisão inclui definições de "ativo" e "passivo",
juntamente com novas orientações sobre mensuração, desreconhecimento, apresentação e divulgação.
No entanto, os preparadores das demonstrações financeiras apenas começarão a se referir à nova
estrutura em vigor para períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2020.

6

VENDA DE INVESTIMENTO - MINERAÇÃO VALE VERDE LTDA.

Em 1º de dezembro de 2017, a Companhia anunciou que havia firmado um contrato de compra e venda
para vender a Mineração Vale Verde Ltda. (“MVV”), proprietária do Projeto Serrote de Laje no Brasil
(o “Projeto Serrote”), por uma contraprestação total de US$ 40 milhões (R$ 130,5 milhões). A
contraprestação total compreendeu um pagamento em dinheiro de US$ 30 milhões (R$ 97,9 milhões)
(pago), bem como a entrega pelos compradores de uma nota subordinada no valor principal de US$ 10
milhões (R$ 32,6 milhões), pagável a partir de 75% do excesso de caixa do projeto após liquidação do
Project Finance do projeto e requisitos de caixa operacional (contraprestação contingente). A nota
subordinada não garantida será reconhecida quando, no julgamento da Administração, for provável que
o pagamento ocorra e que o valor registrado não seja revertido em períodos futuros. A transação foi
concluída em 22 de março de 2018. Como resultado, um ganho líquido de R$ 12.838 foi reconhecido
na demonstração do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2018.
Após a conclusão da transação, a Companhia transferiu os ajustes acumulados de conversão em moeda
estrangeira relacionados ao Projeto Serrote para a demonstração do resultado (R$ 51.742).

7

AQUISIÇÃO DA RIO NOVO GOLD INC.

Em 18 de dezembro de 2017, a Companhia e a Rio Novo Gold Inc. (“Rio Novo”) firmaram um contrato
para combinação e criação de um portfólio de propriedades minerais com uma vida útil de produção de
longo prazo.
Em 22 de fevereiro de 2018, a Companhia e a Rio Novo anunciaram, de acordo com o Instrumento
Multilateral 61- 101 - Proteção de Titulares de Valores Minoritários em Transações Especiais (“MI 61101”), que a combinação da Companhia e da Rio Novo foi aprovada por seus respectivos acionistas em
Assembleias Especiais dos respectivos acionistas. Em 2 de março de 2018, a Companhia e a Rio Novo
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anunciaram a conclusão da combinação de acordo com a seção 170 da Lei das Ilhas Virgens Britânicas,
de 2004, segundo a qual a combinação da Companhia com a Rio Novo foi realizada e por força da
qual a Rio Novo deixou de existir individualmente.
Após a conclusão do acordo, todas as ações da Rio Novo foram convertidas automaticamente no
devido número de ações da Companhia, onde os detentores de ações da Rio Novo receberam 0,0053
da ação ordinária da Companhia para cada ação da Rio Novo detida (sendo 947.396 ações da
Companhia). Como parte do acordo, a Companhia emitiu: (i) 31.418 ações ordinárias para os detentores
de ações diferidas da Rio Novo em circulação em 18 de dezembro de 2017, e (ii) opções para adquirir
10.070 ações ordinárias da Companhia para os detentores de opções da Rio Novo (que foram
canceladas).
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As ações ordinárias emitidas sob o acordo em troca das ações da Rio Novo representam
aproximadamente 22% das ações ordinárias emitidas e em circulação pós-transação da Companhia.
As empresas estavam sob controle comum e, como tal, a transação está fora do escopo do IFRS 3 Combinação de Negócios. No entanto, a Administração concluiu que as atividades da Rio Novo
constituem um negócio. Consequentemente, a Administração optou por aplicar o IFRS 3 por analogia
para contabilizar a combinação de negócios sob controle comum em que a Companhia era a adquirente.
A aprovação da transação foi realizada segundo o Instrumento Bilateral MI 61-101, devido às
participações da Northwestern tanto na Companhia quanto na Rio Novo.

A contraprestação paga pela Companhia foi alocada aos ativos adquiridos e passivos assumidos, como segue:

Os ativos e passivos identificados, que incluíam outros ativos, ativo imobilizado, outras contas a pagar
e empréstimos, foram registrados pelos seus valores justos estimados, que excederam o valor justo do
preço de compra do negócio. Em 31 de março de 2019, esses valores justos estimados eram
considerados finais.
Dessa forma, a aquisição foi contabilizada como uma compra vantajosa e, como resultado, a Companhia
reconheceu um ganho associado à aquisição. O ganho na aquisição é incluído nas demonstrações
consolidadas do resultado. A Companhia observa que a razão do reconhecimento da compra vantajosa
foi devido ao fato de que essa aquisição era de outra entidade que estava sob controle comum e de que
a avaliação dos ativos ter sido determinada por uma empresa terceirizada em valor superior ao valor
das ações ordinárias e opções de ações emitidas como contraprestação.

8

IMPOSTOS A RECUPERAR E OUTROS CRÉDITOS
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Devido a seus vencimentos de curto prazo, o valor justo de contas a receber e outros créditos aproximase do seu valor contábil.
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Contas a receber são reconhecidas inicialmente pelo valor da contraprestação incondicional, a menos
que contenham componentes de financiamento significativos, quando são reconhecidas pelo valor justo.
A Companhia mantém contas a receber com o objetivo de receber os fluxos de caixa contratuais e,
portanto, os mensura subsequentemente ao custo amortizado, utilizando o método dos juros efetivos. A
Companhia observa que esses recebíveis surgem quando o minério produzido é enviado ao comprador
de acordo com o contrato aplicável. A Companhia não reconhece recebíveis relacionados a minérios
estimados ou ainda não produzidos. A Companhia reconheceu a provisão para perdas esperadas de R$
250 em 31 de dezembro de 2019.

A expectativa da Companhia é de que os Impostos a recuperar sejam realizados levando em
consideração as diferentes alternativas disponíveis para a Companhia, incluindo: (1) reembolso por
parte das autoridades governamentais, (2) crédito para pagamentos de imposto de renda e (3) pagamento
a determinados fornecedores. A Companhia e seus consultores tributários estão constantemente
revisando as opções disponíveis para garantir a recuperabilidade desses saldos.

9

ESTOQUES

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, o custo dos estoques reconhecidos no resultado (Nota 21)
foi de R$ 703.750 (2018: R$ 510.597).

10

OUTROS ATIVOS CIRCULANTES

Despesas antecipadas são pré-pagamentos para necessidades gerais de capital de giro, como
adiantamentos a fornecedores e pagamento antecipado geral de despesas gerais e administrativas, como
seguros e concessões minerais.

11

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

48| Aura Minerals Inc.

Aura Minerals Inc.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras consolidadas
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

49| Aura Minerals Inc.

Aura Minerals Inc.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras consolidadas
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

12

IMOBILIZADO

A movimentação do imobilizado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 é a seguinte:

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, despesas de exaustão e amortização
de R$ 88.370 e de R$ 57.158, respectivamente, foram contabilizadas como custo dos produtos
vendidos.

O ativo de direito de uso corresponde às obrigações de responsabilidade do arrendamento discutidas na Nota 18(b).

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia realizou uma análise de reversão da perda por redução ao
valor recuperável, na qual os valores contábeis do ativo imobilizado, incluindo propriedades minerais,
da Mina Aranzazu foram comparados com o valor justo da mina menos o custo de venda usando a
metodologia de valor em uso, que foi determinado como sendo mais alto que os valores contábeis. Os
fluxos de caixa futuros estimados (ou seja, valor recuperável) foram determinados em R$ 285.185 e
foram estimados com base nos modelos de fluxo de caixa de valor em uso incorporaram as melhores
estimativas da Companhia para a produção futura de metais com base em novos planos de minas
desenvolvidos, preços consensuais de metais, estimativas de custos operacionais, CAPEX, valores
residuais e flutuações nas taxas de câmbio entre o dólar dos Estados Unidos da América e o peso
mexicano. A Companhia utilizou uma taxa de recuperação de cobre eletrolítico da usina de 88%, preços
consensuais variando de US$ 2,95 por libra de peso em 2019 a US$ 3,10 pelos 5 anos restantes e preços
de ouro de US$ 1.300,00 por onça nos 6 anos econômicos restantes da vida útil da mina de Aranzazu,
e descontou esses fluxos de caixa usando uma taxa de desconto de 15%, que foi baseada no custo médio
ponderado de capital da Companhia, a fim de obter o valor justo estimado da Mina de Aranzazu. A
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estimativa da Companhia dos fluxos de caixa futuros está sujeita a riscos e incertezas e, portanto, pode
mudar no futuro se as premissas adotadas mudarem. Tais mudanças podem ser significativas.

A análise da Companhia concluiu que certos ativos da Mina de Aranzazu não apresentavam mais perda
por redução ao valor recuperável em 31 de dezembro de 2018 e, como resultado, a Companhia registrou
uma reversão da perda por redução ao valor recuperável de R$ 204.342 no ativo imobilizado da
Aranzazu. Essa reversão da perda por
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redução ao valor recuperável resultou em um aumento no valor de propriedades minerais de R$ 123.803,
terrenos e edificações de R$ 32.127 e plantas e máquinas de R$ 48.412.

A partir de 10 de dezembro de 2018, a Companhia iniciou a produção comercial em sua Mina de
Aranzazu. Como resultado, tanto a receita quanto os custos operacionais da Aranzazu são reconhecidos
nas demonstrações consolidadas do resultado e do resultado abrangente. Além disso, o custo de
desenvolvimento da mina relacionado a Aranzazu foi reclassificado para o ativo imobilizado, com o
início do reconhecimento de exaustão. Como parte do aumento da produção comercial, a Companhia
capitalizou juros de R$ 3.141 em 2018 como propriedade mineral.

Em 22 de março de 2018, a Companhia concluiu a venda da MVV, proprietária do Projeto Serrote,
cujos ativos haviam sido reclassificados para mantidos para venda em 31 de dezembro de 2017. O
impacto desta operação está descrito na Nota 6.

Em 2 de março de 2018, a Companhia e a Rio Novo anunciaram a conclusão da combinação de
negócios. O impacto desta operação está descrito na Nota 7.

13

FORNECEDORES E OUTRAS CONTAS A PAGAR

14

EMPRÉSTIMOS

a)

Empréstimos

i)

Banco de Occidente, S.A. (“Banco Occidente”)
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Em 18 de novembro de 2016, a Companhia, por meio da Minosa, recebeu outra aprovação de uma nota
promissória de curto prazo no valor de US$ 1,8 milhão (R$ 6,1 milhões) (a “Segunda Nota
Promissória”) do Banco Occidente para requisitos de capital de giro. A Segunda Nota Promissória
possui uma taxa de juros anual de 7%, com carência de um ano e vencimento em 17 de novembro de
2019. Durante o primeiro trimestre de 2019, o Banco Occidente aprovou um período de carência de três
meses sobre pagamentos do principal de dezembro de 2018 a fevereiro de 2019 e estendeu a data de
vencimento para fevereiro de 2020. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor
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da Segunda Nota Promissória era de R$ 641 (31 de dezembro de 2018: R$ 3.600). No exercício findo
em 31 de dezembro de 2019, a Companhia incorreu despesa de juros de R$ 177 (31 de dezembro de
2018: R$ 340), que foi registrada no resultado.

Em 1 de abril de 2019, a Companhia, por meio da Minosa, recebeu outra aprovação de uma nota
promissória de curto prazo no valor de US$ 2,0 milhões (R$ 7,7 milhões) (a “Terceira Nota
Promissória”) do Banco Occidente para requisitos de capital de giro. A Terceira Nota Promissória
possui uma taxa de juros anual de 7,5%, com carência de seis meses e vencimento em 2 de outubro de
2020. Em 31 de Dezembro de 2019, o saldo devedor da Terceira Nota Promissória era de R$ 8.061 (31
de dezembro de 2018: R$ 0). Para o ano findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia incorreu
despesa de juros de R$ 280 que foi registrada no resultado.
ii)

Banco ABC Brasil S.A. (“ABC Bank”)

Durante o primeiro trimestre de 2017, a Companhia, por meio da Apoena, firmou um contrato de
empréstimo de US$ 3.162 com o Banco ABC para requisitos de capital de giro. O empréstimo possui
uma taxa de juros anual de 5,38%, com carência de um ano e vencimento em 15 de julho de 2019. Em
31 de dezembro de 2019, o saldo devedor do empréstimo com o Banco ABC estava zerado (31 de
dezembro de 2018: R$ 4.514). No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia incorreu
despesa de juros de R$ 47 (dezembro de 2018: R$ 467), que foi registrada no resultado.
Durante o segundo trimestre de 2019, a Companhia, por meio da Apoena, firmou um contrato de
empréstimo de US$ 4,0 milhões (R$ 15,6 milhões) com o Banco ABC para requisitos de capital de
giro (o "Segundo Empréstimo"). O Segundo Empréstimo possui uma taxa de juros anual de 6,40%,
com carência de um ano e vencimento em agosto de 2021. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor
do Segundo Empréstimo era de R$ 16.554 (31 de dezembro de 2018: R$ 0). Para o ano findo em 31 de
dezembro de 2019, a Companhia incorreu despesa de juros de R$ 824 que foi registrada no resultado.

Durante o segundo trimestre de 2019, a Companhia, por meio da Apoena, firmou um contrato de
empréstimo de US$ 2,7 milhões (R$ 10,3 milhões) com o Banco ABC para requisitos de capital de giro
(o "Terceiro Empréstimo").
O Terceiro Empréstimo possui uma taxa de juros anual de 6,4%, com
carência de um ano e vencimento em julho de 2021. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor do
Terceiro Empréstimo era de R$ 10.915 (31 de dezembro de 2018: R$ 0). Para o ano findo em 31 de
dezembro de 2019, a Companhia incorreu despesa de juros de R$ 292 que foi registrada no resultado.
iii)

Banco Atlántida

Durante o segundo trimestre de 2017, a Minosa firmou um contrato de empréstimo de US$ 7,0 milhões
(R$ 22,7 milhões) com o Banco Atlántida para aquisição de ativo fixo para o desenvolvimento do
projeto de lixiviação de pilha da fase 6. Em maio de 2017, a Companhia utilizou um saldo de US$ 4,0
milhões (R$ 13,0 milhões) e, posteriormente, em outubro de 2017, utilizou o saldo restante de US$ 3,0
milhões (R$ 9,8 milhões). O empréstimo possui uma taxa de juros anual de 7,3%, com carência de um
ano e vencimento em 15 de julho de 2023. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor do empréstimo
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com o Banco Atlántida era de R$ 23.979 (31 de dezembro de 2018: R$ 24.465). No exercício findo
em 31 de dezembro de 2019, a Companhia incorreu despesa de juros de R$ 1.791 (2018: R$ 1.1885),
que foi registrada no resultado.
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iv)

Santander Brasil

Durante o primeiro trimestre de 2019, a Companhia por meio da Apoena, firmou um contrato de
empréstimo de US$ 4,5 milhões (R$ 17,5 milhões) com o Banco Santander Brasil para requisitos de
capital de giro. O empréstimo possui uma taxa de juros anual de 7,7%, com vencimento em janeiro de
2020. Durante o quarto trimestre de 2019, a Companhia, por meio da Apoena, iniciou uma discussão
com o Banco Santander Brasil para refinanciar o contrato de empréstimo de R$ 18.138 para requisitos
de capital de giro (Nota 34).
Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor do empréstimo era de R$ 19.436 (31 de dezembro de
2018: R$ 0). Para o ano findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia incorreu despesa de juros de
R$ 1.270 que foi registrada no resultado.
v)

Banco Votorantim

Durante o segundo trimestre de 2019, a Companhia, por meio da Apoena, firmou um contrato de
empréstimo de US$ 3,6 milhões (R$ 13,8 milhões) com o Banco Votorantim para requisitos de capital
de giro. O empréstimo possui uma taxa de juros anual de 6,50%, com carência de um ano e vencimento
em setembro de 2022. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor do empréstimo era de R$ 14.756
(31 de dezembro de 2018: R$ 0). Para o ano findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia incorreu
despesa de juros de R$ 233 que foi registrada no resultado.
vi)

FIFOMI Linha de Crédito

Em 9 de dezembro de 2019, a Companhia, por meio da Aranzazu, celebrou uma linha de crédito
denominada em pesos mexicanos de Mex$ 69,5 milhões (R$ 15,0 milhões) junto ao Fideicomiso de
Fomento Minero ("FIFOMI") para requisitos de capital de giro. A linha possui uma taxa de juros anual
conforme a taxa anual de TIIE do Banco Central do México mais 4%, terminando em 11,99%, com
carência de 12 meses e vencimento em 20 de novembro de 2024. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo
devedor do empréstimo era de R$ 14.494 (31 de dezembro de 2018: R$ 0). Para o ano findo em 31 de
dezembro de 2019, a Companhia incorreu despesa de juros de R$ 51 que foi registrada no resultado.
vii) IXM S.A. (anteriormente denominada Louis Dreyfus) (“IXM”)

Em 8 de março de 2018, a Companhia, através de Aranzazu, firmou uma linha de empréstimo de US$
20,0 milhões (R$ 65,0 milhões) (a “Linha”) e um contrato de compra (o “Contrato de Compra”) com a
IXM para o reinício das operações e concentrados de cobre a serem produzidos a partir de sua mina de
Aranzazu (o "Projeto") localizada no município de Concepción del Oro, na região nordeste do estado
de Zacatecas, México.

A Linha inclui um período de carência de 12 meses e está sujeita às condições habituais, incluindo,
entre outras, o pagamento do empréstimo em aberto da Companhia com a Auramet International LLC,
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que foi totalmente pago em março de 2018. A Linha é garantida pela Companhia e suas participações
no Projeto e na mina de San Andres. O Contrato de Compra abrange 100% dos concentrados de cobre
a serem produzidos no Projeto.

Em 12 de dezembro de 2019, a Companhia firmou um aditivo pelo qual a linha foi prorrogada até 31
de julho de 2021, de sua data original de vencimento em março de 2021. A linha possui uma taxa de
juros anual igual à LIBOR de um mês mais 7%. O aditivo estipula também requisitos mínimos de
liquidez para o Projeto em todos os momentos: (i) de 31 de dezembro de 2019 a 28 de fevereiro de 2020
não inferior a US$ 1,5 milhão (R$ 6,2 milhões);
(ii) de 29 de fevereiro de 2020 a 29 de abril de 2020 não inferior a US$ 2 milhões (R$ 8,2 milhões); e
(iii) de 30 de abril de 2020 a 31 de julho de 2021, não inferior a US$ 2,5 milhões (R$ 10,3 milhões).
Além disso, a Companhia deve manter depósitos líquidos não inferiores a US$ 3,0 milhões (R$ 12,3
milhões) por todo o período do contrato. Ainda, Aranzazu tem o direito de realizar pré-pagamentos sem
incorrer em penalidades.
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Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor do empréstimo com a IXM era de R$ 64.298 (31 de
dezembro de 2018: R$ 77.946). Para o ano findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia incorreu
despesa de juros de R$ 6,606 (2018: R$ 252), que foi registrada no resultado.
viii) Notas Promissórias da Rio Novo

Na conclusão da combinação de negócios com a Rio Novo, a Companhia assumiu as obrigações das
notas promissórias emitidas pela Rio Novo em favor da Northwestern, que foram liquidadas em 2019
(31 de dezembro de 2018: R$ 2.768). Em 16 de abril de 2018, a Companhia firmou um cronograma
de pagamento com a Northwestern, segundo o qual a Companhia concordou em pagar as notas com
prazos de pagamento trimestrais, incluindo juros de 8%.

b)

Linha de Capital de Giro - EPP

Em 28 de março de 2018, a Apoena e a Companhia firmaram um contrato com a Yamana Gold Inc.
(“Yamana”) e a Serra da Borda Mineração e Metalurgia S.A., empresa afiliada à Yamana, com relação
ao pagamento da linha de capital de giro fornecida à Apoena relativa à aquisição do projeto EPP. De
acordo com o contrato, a Apoena e a Companhia reconheceram uma dívida de US$ 9,6 milhões (R$
32,0 milhões) com prazos de pagamento da seguinte forma: (i) US$ 5,0 milhões (R$ 16,7 milhões) em
28 de março de 2018 (pago); (ii) US$ 1,0 milhão (R$ 3,3 milhões) em 30 de junho de 2018 (pago);
US$ 1,0 milhão (R$ 3,3 milhões) em 30 de setembro de 2018 (pago); (iii) US$ 1,4 milhão (R$ 4,7
milhões) em 31 de dezembro de 2018 (pago); e (iv) US$ 1,4 milhão (R$ 4,7 milhões) em 30 de março
de 2019.
Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor da linha de capital de giro estava zerado (31 de dezembro
de 2018: R$ 5.556). No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia registrou despesa
de juros de R$ 110 (2018: R$ 1.662), que foi registrada no resultado.

15

IMPOSTO DE RENDA

a)

Imposto de renda no resultado

O resultado com imposto de renda incluído nas demonstrações consolidadas do resultado dos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 é o seguinte:
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A reconciliação do imposto de renda calculada à alíquota estatutária aplicável às despesas de imposto de
renda registradas nestas demonstrações financeiras é a seguinte:

A alíquota estatutária de imposto em 2019 e 2018 reflete a alíquota nas Ilhas Virgens
Britânicas de 0%. As alíquotas efetivas de impostos em 2019 e 2018 foram de (62,4%) e
8,9%, respectivamente.

b)

Ativos e passivos de imposto de renda diferido

Os passivos por impostos diferidos nos balanços patrimoniais consolidados consistem em:

A movimentação na conta de imposto de renda diferido líquido foi a seguinte:

As seguintes diferenças temporárias e prejuízos fiscais originam ativos e passivos diferidos de
imposto de renda em:
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Diferenças temporárias e prejuízos fiscais decorrentes do Canadá e Brasil não foram reconhecidos como
ativos por impostos diferidos devido ao fato de a Administração ter determinado que não seja provável
que lucros tributáveis futuros suficientes sejam obtidos nessas jurisdições para recuperar tais ativos. Os
impostos diferidos ativos não reconhecidos são sumarizados da seguinte forma:

A Administração avalia essas diferenças temporárias regularmente e ajusta o ativo fiscal diferido não
reconhecido no período em que a Administração determina que seja provável que parte dos ativos seja
realizada.

16

PROVISÃO PARA FECHAMENTO E RESTAURAÇÃO DE MINAS

A provisão para fechamento e restauração de minas está relacionada aos custos de fechamento e
restauração ambiental associados às operações de mineração. As provisões foram registradas pelos seus
valores presentes líquidos, utilizando taxas de desconto baseadas em taxas livres de risco de 4,4%,
7,14% e 8,86% para Brasil, México e Honduras, respectivamente. As provisões foram remensuradas
em cada data base de relatório, com a atualização monetária sendo registrada como despesa financeira.
O aumento no valor estimado em 2019 foi impulsionado principalmente pelas mudanças nas taxas de
desconto e de inflação em todos os locais, e no aumento dos custos adicionais para a Mina de Aranzazu,
devido à atividade em todo o ano desde o início da produção comercial.
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17

OUTRAS PROVISÕES

A responsabilidade por benefícios de longo prazo a empregados existe como resultado de requisitos
legais em Honduras e no México, pelos quais as empresas são obrigadas a pagar uma indenização com
base nos anos de serviço prestado por um funcionário, independentemente da causa da rescisão.
A avaliação atuarial mais recente da provisão para benefícios de longo prazo a empregados foi realizada
em 31 de dezembro de 2019. As principais premissas utilizadas para fins de avaliação atuarial foram as
seguintes:

18

OUTROS PASSIVOS
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a)

Royalty NSR

Em 2011, a Companhia concluiu uma reestruturação de suas obrigações contratuais, que resultou na
liquidação da contraprestação diferida e na concessão de um NSR Royalty igual a 1,5% nas vendas
líquidas da Mina de San Andres, da Mina de São Francisco e da antiga Mina de São Vicente da
Companhia, com início em 1 de março de 2013 e até um montante acumulado de royalties de US$ 16,0
milhões (R$ 32,2 milhões). O passivo foi registrado pelo seu valor presente líquido utilizando uma taxa
de desconto de 5% (2018: 5%). O passivo é remensurado a cada data base de relatório, com as despesas
de atualização monetária e a revisão da estimativa registradas nas despesas financeiras e outras
receitas, respectivamente. O valor total não descontado da obrigação estimada em 31 de dezembro de
2019 é de aproximadamente R$ 4.913 e espera-se que seja incorrido até 2020.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia registrou despesas de atualização
monetária de
R$ 324 (2018: R$ 253) dentro de despesas financeiras e uma variação no ganho
estimado de R$ 248 (2018: uma variação no ganho estimado de R$ 120), dentro de outras receitas
(despesas) nas demonstrações consolidadas do resultado.

Posteriormente a 31 de dezembro de 2019, a Companhia efetuou um pagamento de royalties de US$
416 mil (R$ 1.677).

b)

Obrigação de pagamento de arrendamento

Conforme observado na Nota 5a, a Companhia adotou o IFRS 16 em 1º de janeiro de 2019. Com a
adoção do IFRS 16, a Companhia reconheceu passivos de arrendamento em relação a arrendamentos
que eram anteriormente classificados como arrendamentos operacionais de acordo com os princípios
do IAS 17. Esses passivos eram mensurados ao valor presente dos pagamentos de arrendamento
remanescentes, descontados usando a taxa de juros implícita no arrendamento individual, se a taxa
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pudesse ser prontamente determinada, ou as taxas de juros incrementais sobre empréstimos da
Companhia, se a taxa não pudesse ser prontamente determinada, a partir de 1º de janeiro de 2019. A
taxa de desconto pela média ponderada aplicada aos passivos de arrendamento em 1º de janeiro de 2019
era de 8%. Os passivos de arrendamento estão agora incluídos dentro de passivo circulante e não
circulante nos Balanços Patrimoniais Consolidados.
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A despesa financeira ou a amortização do desconto no passivo de arrendamento é contabilizada nas
Demonstrações Consolidadas do Resultado e Resultado Abrangente, utilizando o método dos juros
efetivos.

A tabela a seguir resume os valores contábeis dos passivos de arrendamento da Companhia, mensurados
pelo valor presente dos pagamentos remanescentes dos arrendamentos, que são reconhecidos nos
Balanços Patrimoniais Consolidados a partir de:

A tabela abaixo analisa os passivos de arrendamento da Companhia em grupos de datas de vencimento
contratuais relevantes com base no período remanescente na data dos Balanços Patrimoniais
Consolidados até a data de vencimento contratual do arrendamento. Os valores mostrados na tabela são
os fluxos de caixa contratuais não descontados relacionados aos passivos de arrendamento, como segue:

19

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a)

Capital social autorizado

A Companhia autorizou um número ilimitado de ações ordinárias.

b)

Consolidação de ações

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia concluiu a consolidação das ações ordinárias emitidas e em
circulação da Companhia com base em 1 (uma) ação pós-consolidação para cada 10 (dez) ações préconsolidação. O total de ações ordinárias em circulação após a consolidação foi de 4.337.733.

Todas as informações nestas demonstrações financeiras consolidadas são apresentadas em uma base
pós- consolidação de ações. Como resultado da consolidação das ações, o número, a base de troca ou o
preço de exercício de todas as opções de ações e bônus de subscrição foram ajustados para refletir a
Consolidação das Ações a dez por uma.
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c)

Opções de compra de ações

A movimentação das opções de ações da Companhia emitidas e em circulação é a seguinte, em
quantidade de opções e em dólares canadenses (“CAD$”):
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Saldo em 31 de dezembro de 2017
Concedidas
Exercidas
Canceladas / Expiradas
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Concedidas
Exercidas
Canceladas / Expiradas
Saldo em 31 de dezembro de 2019

Quantidade de
opções
71.390
177.981
(2.400)
(28.180)
218.791
65.872
(16.132)
(40.181)
230.150

Preço médio
ponderado CAD$
17,12
22,78
9,05
29,41
20,23
23,50
10,57
11,91
22,62

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía 230.150 opções emitidas e em circulação da seguinte forma:

O valor justo na data da concessão é determinado de forma independente usando o modelo BlackScholes. Os dados do modelo para as opções concedidas durante o exercício findo em 31 de dezembro
de 2019 incluem:

d)

Despesa com pagamento baseado em ações

A despesa com pagamento baseado em ações é mensurada ao valor justo e reconhecida durante o
período de aquisição de direitos a partir da data da concessão. Nos doze meses findos em 31 de
dezembro de 2019, as despesas de pagamento com base em ações reconhecidas nas despesas gerais e
administrativas foram de R$ 1.773 (2018: R$ 1.809).

Durante os doze meses findos em 31 de dezembro de 2019, a Companhia concedeu 65.872 opções de
ações (2018: a Companhia concedeu 177.981 opções de ações).
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e)

Dividendos declarados

A Companhia declarou dividendos de R$ 12.524 a serem pagos em 2020 com a provisão incluída no
item outras contas a pagar do Balanço Patrimonial.

69| Aura Minerals Inc.

Aura Minerals Inc.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras consolidadas
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

20

RECEITA

21

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS POR NATUREZA

Os custos diretos de minas e usinas incluem benefícios de funcionários em 2019 e 2018.

22

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

23

DESPESAS DE TRATAMENTO E MANUTENÇÃO
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24

GASTOS COM EXPLORAÇÃO

25

DESPESAS FINANCEIRAS

26

OUTRAS RECEITAS (DESPESAS), LÍQUIDAS

27

INFORMAÇÕES SOBRE FLUXO DE CAIXA

a)

Itens que não afetam caixa
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b)

Variações no capital de giro

c)

Informações complementares sobre fluxo de caixa

d)

As atividades de investimento e financiamento não monetárias consistem em:
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e)

Reconciliação dos empréstimos

Empréstimos
Saldo em 1º de janeiro de 2018
Variações dos fluxos de caixa de financiamento:
Pagamento de empréstimos de curto prazo
Empréstimo IXM S.A. (anteriormente Louis Dreyfus)
Juros de empréstimos pagos
Outras Variações:
Encargos financeiros sobre empréstimos
Nota Promissória da Rio Novo
Impacto da conversão cambial (CTA)
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Variações dos fluxos de caixa de financiamento:
Pagamento de empréstimos de curto prazo
Pagamento de nota promissória da Rio Novo
Pagamento de Banco Atlantida
Pagamento de Banco ABC Brasil 1º Empréstimo
Pagamento de empréstimo IXM S.A. (anteriormente Louis Dreyfus)
Valor recebido pela obtenção de empréstimos de Santander Brasil
Valor recebido pela obtenção de empréstimos de Banco ABC Brasil
Valor recebido pela obtenção de empréstimos de FIFOMI
Valor recebido pela obtenção de empréstimos de Votorantim
Valor recebido pela obtenção de empréstimos de Banco Occidente 3º
Empréstimo
Juros de empréstimos pagos
Outras Variações:
Encargos financeiros sobre empréstimos
Impacto da conversão cambial (CTA)
Saldo em 31 de dezembro de 2019

28

Capital de Giro
Linha a Pagar

Total

55.035

31.026

86.061

(39.330)
79.066
(7.270)
87.501

(27.478)
(1.637)
1.911

(66.808)
79.066
(8.907)
89.412

7.394
11.608
6.695
113.198

1.594
1.871
5.376

8.988
11.608
8.566
118.574

(3.069)
(2.859)
(1.434)
(4.395)
(16.540)
16.975
25.968
14.796
14.292

(5.733)
-

(8.802)
(2.859)
(1.434)
(4.395)
(16.540)
16.975
25.968
14.796
14.292

7.842
(9.353)
155.421

(357)

7.842
(9.353)
155.063

11.595
6.119
173.135

106
251
-

11.701
6.371
173.135

INSTRUMENTOS FINANCEIROS

De acordo com o IFRS 9, a Companhia registra o valor justo dos instrumentos de contratos a preço fixo
e instrumentos de opções de compra / venda no final do período de relatório como um ativo (caixa) ou
um passivo (não caixa). O valor justo é calculado como a diferença entre um preço baseado no mercado
e o preço contratado. No final do período de relatório, um ganho ou perda correspondente é registrado
nas Demonstrações Consolidadas do Resultado como outros (ganhos) perdas.

Para os contratos a preço fixo e opções de venda / compra dos derivativos de ouro, esses derivativos
são significativamente direcionados pelo preço de mercado do ouro. Conforme observado na seção (h)
abaixo, esses derivativos são considerados como investimentos de Nível 2.

a)

Contrato a preço fixo
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Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possuía 14.800 onças de contratos a preço fixo a vencer, a
um preço médio de US$ 1.215,00 por onça de ouro. Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia registrou
um passivo derivativo para esses contratos a preço fixo em aberto de R$ 3.511.
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No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia firmou contratos a preço fixo para
proteger 18.500 onças de ouro com vencimento entre 31 de janeiro e 30 de novembro de 2019, a um
preço médio de US$ 1.330,00 por onça de ouro. No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a
Companhia registrou perdas realizadas de R$ 7.566.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia firmou contratos a preço fixo para
proteger 124.545,53 onças de ouro com vencimento entre 31 de janeiro e 31 de dezembro de 2018,
a um preço médio de US$ 1.275,00 por onça de ouro. No exercício findo em 31 de dezembro de
2018, a Companhia registrou perdas realizadas de R$ 4.266.

b)

Contratos de opção de compra / venda

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía 24.500 onças com preços mínimos entre US$
1.350,00 e US$ 1.480,00 e preços máximos entre US$ 1.475,00 e US$ 1.700,00 por onça de ouro, com
vencimento entre 31 de janeiro de 2019 e 31 de julho de 2020. Em 31 de dezembro de 2019, a
Companhia registrava um passivo derivativo nessas opções em aberto de R$ 508.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia contratou collars de opções de venda /
compra a custo zero, em um total de 88.000 onças com preço mínimo entre US$ 1.260,00 e US$
1.490,00 e preço máximo entre US$ 1.310,00 e US$ 1.700,00 por onça de ouro, com vencimento entre
29 de março de 2019 e 31 de julho de 2020. No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a
Companhia registrou uma perda realizada de R$ 14.324.

Em 31 de dezembro de 2018, não havia collars de opções de venda / compra a custo zero em aberto.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia celebrou collars de opções de venda /
compra a custo zero, em um total de 26.000 onças com preço mínimo entre US$ 1.230,00 e US$
1.320,00 e preço teto entre US$ 1.309,00 e US$ 1.480,00 por onça de ouro com vencimento entre
31 de julho e 31 de outubro de 2018. No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia não
registrou ganhos ou perdas.

c)

Risco de crédito

Risco de crédito representa o risco de um terceiro não honrar suas obrigações com a Companhia sob os
termos do instrumento financeiro correspondente. O risco de crédito da Companhia é limitado a contas
a receber, contratos de derivativos e aplicações financeiras em títulos no curso normal dos negócios.
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Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia considera baixo o risco de crédito com esses contratos
financeiros.

d)

Risco de liquidez

Risco de liquidez é o risco de a Companhia não conseguir cumprir suas obrigações financeiras no
vencimento. A Companhia gerencia seu risco de liquidez por meio de um rigoroso processo de
planejamento e orçamento, que é revisado e atualizado regularmente, para ajudar a determinar os
requisitos de financiamento para apoiar as operações atuais da Companhia e seus planos de expansão e
desenvolvimento, além de gerenciar sua estrutura de capital conforme descrito na Nota 29.

O objetivo da Companhia é garantir que haja recursos financeiros comprometidos suficientes para
atender aos requisitos de negócios de curto prazo por um período mínimo de doze meses. No curso
normal dos negócios, a
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Companhia celebra contratos que dão origem a compromissos para pagamentos futuros, conforme
divulgado na tabela a seguir:

e)

Risco de moeda

As operações da Companhia estão localizadas em Honduras, Brasil e México; portanto, as exposições
ao risco cambial surgem de transações denominadas em moedas estrangeiras. Embora as vendas da
Companhia sejam denominadas em dólares dos EUA, algumas das despesas operacionais da
Companhia são denominadas em moedas estrangeiras, principalmente a Lempira hondurenha, o real
brasileiro, o peso mexicano e o dólar canadense.

Os instrumentos financeiros que impactam o resultado da Companhia ou outros resultados abrangentes
devido a variações cambiais incluem: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, outros ativos de
longo prazo, contas a pagar e outras contas a pagar, empréstimos de curto prazo e outras provisões
denominadas em moedas estrangeiras.

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía caixa e equivalentes de caixa de R$ 156.673, dos
quais R$ 48.904 em dólares dos EUA, R$ 13.063 em dólares canadenses, R$ 61.335 em reais
brasileiros, R$ 25,406 em lempiras hondurenhas e R$ 7.965 em pesos mexicanos. Um aumento ou
redução de 10% na taxa de câmbio do dólar dos EUA para as moedas listadas acima teria aumentado
ou diminuído o ganho da Companhia no exercício em R$ 10.542.

f)

Risco de taxa de juros

O risco de taxa de juros geralmente está associado a instrumentos financeiros de taxa variável e às
taxas de juros de mercado disponíveis no momento em que os instrumentos financeiros são adquiridos.
A Companhia está exposta ao risco de taxa de juros sobre seu caixa e equivalentes de caixa, uma vez
que detém uma parcela de caixa e equivalentes a caixa e caixa restrito em contas bancárias que geram
taxas de juros variáveis. Alguns dos empréstimos no México têm uma taxa de juros variável baseada
na LIBOR mais 7,0% ou TIEE mais 4,2%. A Companhia monitora sua exposição a taxas de juros e não
possui contratos de derivativos para gerenciar esse risco.
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No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, um aumento ou redução nas taxas de juros de 100
pontos base (1%) aumentaria ou reduziria o lucro líquido e o resultado abrangente do ano em R$ 1.175.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, um aumento ou redução nas taxas de juros de 100 pontos
base (1%) para os empréstimos no México com LIBOR mais 7,0% aumentaria ou reduziria o lucro líquido
e o resultado abrangente do ano em R$ 710.
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No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, um aumento ou redução nas taxas de juros de 100 pontos
base (1%) para os empréstimos no México com TIEE mais 4,2% aumentaria ou reduziria o lucro líquido e
o resultado abrangente do ano em R$ 71.

g)

Risco de preço de commodities

A Companhia está sujeita ao risco de preço devido a flutuações nos preços de mercado de ouro, cobre
e outros metais. Historicamente, os preços do ouro, cobre e outros metais flutuaram amplamente e são
afetados por vários fatores fora do controle da Companhia.

A rentabilidade das operações da Companhia está altamente correlacionada com os preços de mercado
desses metais, assim como a capacidade da Companhia de desenvolver suas outras propriedades.

Uma mudança de 10% no preço médio da commodity ouro para o ano, com todas as outras variáveis
mantidas constantes, resultaria em um impacto no lucro líquido e no resultado abrangente da
Companhia em 2019 de R$ 61.329. Uma mudança de 10% no preço médio da commodity cobre para
o ano, com todas as outras variáveis mantidas constantes, resultaria em um impacto no lucro líquido e
no resultado abrangente da Companhia em 2019 de R$ 27.887.

h)

Classificação dos instrumentos financeiros e valor justo

A classificação dos ativos e passivos financeiros mensurados a valor justo ou custo amortizado, de
forma recorrente em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, estão sumarizados na tabela a seguir:
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A Companhia mensura alguns de seus ativos e passivos financeiros ao valor justo de forma recorrente
e estes são classificados na sua totalidade com base no nível mais baixo de dados, significativo para a
mensuração do valor justo. Certos ativos e passivos não financeiros também podem ser mensurados ao
valor justo de forma não recorrente. Existem três níveis da hierarquia do valor justo que priorizam as
informações nas técnicas de avaliação usadas para mensurar o valor justo, sendo que as informações de
nível 1 têm a maior prioridade. Os três níveis de hierarquia de valor justo são: Nível 1, que são dados
sobre preços cotados não ajustados em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos; Nível 2, que
são dados diferentes dos preços cotados no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, direta
ou indiretamente; e Nível 3, que são dados para o ativo ou passivo que não são baseadas em dados de
mercado observáveis.

A Companhia classifica ativos e passivos derivativos no Nível 2 da hierarquia do valor justo, pois são
avaliados usando modelos de precificação que requerem uma variedade de informações, como o preço
esperado do ouro.

A Companhia classificou suas outras provisões e outros passivos no Nível 3, pois não existem dados de
mercado observáveis para os dados de valor justo. A Companhia utiliza um modelo de fluxo de caixa
descontado para determinar o valor justo. Os principais dados para o nível 3 são as taxas de desconto,
taxas de inflação de longo prazo, taxas de aumento salarial, preço esperado do ouro e a produção
esperada.

29

GERENCIAMENTO DO CAPITAL

Os objetivos da Companhia na gestão de capital são garantir a manutenção de liquidez suficiente a fim
de desenvolver e operar adequadamente seus projetos atuais e buscar iniciativas estratégicas de
crescimento, garantir que os requisitos de capital impostos externamente relacionados a quaisquer
obrigações de empréstimos sejam cumpridos e fornecer retornos aos acionistas e benefícios para outras
partes interessadas (“stakeholders”). Ao avaliar a estrutura de capital da Companhia, a Administração
inclui em sua avaliação os componentes do patrimônio líquido e de empréstimos de longo prazo. A
Companhia administra sua estrutura de capital considerando mudanças nas condições econômicas, nas
características de risco dos ativos envolvidos e nos requisitos de liquidez da Companhia. Para manter
ou ajustar a estrutura de capital, a Companhia pode ser obrigada a emitir ações ordinárias ou dívida,
amortizar empréstimos existentes, adquirir ou vender ativos ou ajustar valores de determinados
investimentos.
Para facilitar o gerenciamento de capital, a Companhia elabora orçamentos anuais que são atualizados
periodicamente se as mudanças nos negócios da Companhia forem consideradas significativas. O
Conselho de Administração da Companhia revisa e aprova todos os orçamentos operacionais e de
capital, bem como a celebração de quaisquer obrigações de empréstimos relevantes e quaisquer
transações relevantes fora do curso normal dos negócios, incluindo alienações, aquisições e outros
investimentos ou desinvestimentos. Antes de 2019, para maximizar os esforços contínuos de
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desenvolvimento, a Companhia não pagou dividendos. No entanto, no final de 2019, a Companhia
declarou dividendos em 31 de dezembro de 2019 a serem pagos em janeiro de 2020 por um montante
de R$ 12.524, que estão refletidos na rubrica outras contas a pagar e outros passivos no Balanço
Patrimonial Consolidado.
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TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

A remuneração total paga ao pessoal-chave da Administração, remuneração dos diretores e outros
executivos- chave da Administração para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
é a seguinte:

Pagamento dos royalties Irajá

Como parte da transação EPP com Yamana Gold Inc. (“Yamana”), a controlada Apoena assinou um
contrato de royalties (o “Contrato de Royalties EPP”), datado de 21 de junho de 2016, com Serra da
Borda Mineração e Metalurgia S.A. (“SBMM”), empresa controlada da Yamana. A partir de 21 de
junho de 2016, Apoena deveria pagar para a SBMM royalties iguais a 2,0% da receita líquida
(deduzindo custos de refino e transporte) da fundição de todo o ouro extraído ou beneficiado pela
Apoena, vendido ou considerado como vendido pela Apoena, até o limite de 1.000.000 onças, sendo
que a partir desse limite os royalties serão reduzidos para 1,0%.
Em 27 de outubro de 2017, SBMM assinou um contrato (o “Contrato de Troca de Royalties”) com Irajá
Mineração Ltda. (“Irajá”), uma empresa controlada por Paulo de Brito, uma empresa terceira, pela troca
do Contrato de Royalties EPP pelo Royalty RDM (como definido no Contrato de Troca de Royalties),
com nenhuma alteração nos termos e no cálculo dos royalties. A Companhia incorreu em despesas
relacionadas a royalties no valor de R$ 5,6 milhões em 2019 e tem um passivo em aberto em 31 de
dezembro de 2019 de R$ 578.
Nota promissória para a Rio Novo

Ao concluir a combinação de negócios com a Rio Novo, a Companhia assumiu as obrigações das notas
promissórias emitidas pela Rio Novo em favor da Northwestern (Nota 14), que foram liquidadas em
2019.

31

INFORMAÇÕES POR SEGMENTO

Os segmentos operacionais reportáveis foram identificados como a Mina de San Andres, as Minas
Brasileiras, a Mina de Aranzazu, Corporativo e Projetos Rio Novo. A Companhia gerencia seus
negócios, incluindo a alocação de recursos e avaliação de desempenho, projeto por projeto, exceto onde
os projetos da Companhia estão substancialmente conectados e compartilham recursos e funções
administrativas. Os segmentos apresentados refletem a maneira pela qual a Administração da
Companhia avalia seu desempenho de negócios. O relatório por segmentos operacionais é apresentado
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de modo consistente com o relatório interno fornecido para o principal tomador de decisões
operacionais. A gerência executiva é responsável por alocar recursos e avaliar o desempenho dos
segmentos operacionais.
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Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, as informações por segmento são as seguintes:

Os Projetos Rio Novo não são projetos em operação e não estão gerando receitas. A Administração
mantém esses ativos em tratamento e manutenção.
(1)

As receitas da Mina de San Andres e das Minas Brasileiras estão relacionadas à venda de ouro refinado.
A receita da Mina de Aranzazu está relacionada à venda de concentrado de cobre. As receitas da
Companhia estão concentradas em um número reduzido de clientes e a Administração monitora
continuamente o relacionamento com seus clientes.
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COMPROMISSOS

E

CONTINGÊNCIAS Contingências
Certas condições podem existir na data destas demonstrações financeiras, o que pode resultar em uma
perda para a Companhia no futuro, quando certos eventos ocorrerem ou deixarem de ocorrer. A
Companhia avalia em cada data base de relatório suas perdas contingentes relacionadas a processos
judiciais em andamento, avaliando a probabilidade de tais processos, bem como os valores
reivindicados ou esperados.

Provisão de R$ 1.322 (2018: R$ 1.980) para perdas contingentes relacionadas a ações judiciais em
andamento está incluída em outras provisões em 31 de dezembro de 2019.

33

LUCRO POR AÇÃO

O lucro básico por ação é calculado dividindo-se o lucro atribuível aos proprietários da Companhia pela
quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação durante o ano.

O lucro diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada de ações
ordinárias em circulação, para presumir que todos os instrumentos conversíveis até o vencimento
tenham sido convertidos na determinação do lucro por ação diluído se estiverem dentro do dinheiro,
exceto onde tal conversão seria anti diluidora. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía um
total de 28.760 opções de ações e 12.653 unidades de ações diferidas (“DSUs”) que estavam dentro do
dinheiro e consideradas no cálculo do lucro diluído por ação.

A tabela a seguir resume as atividades dos exercícios findos em 31 de dezembro:
31 de dezembro de 31 de dezembro de
2019
2018
Lucro líquido do exercício
Média ponderada das ações ordinárias em circulação - Básico
Lucro por ação (em R$) - Básico
Lucro líquido do exercício
Média ponderada das ações ordinárias em circulação - Básico
Instrumentos conversíveis - efeito diluidor
Média ponderada das ações ordinárias em circulação - Diluído
Lucro por ação (em R$) - Diluído
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104,211
4,352,981

192,977
4,145,091

23.94

46.56

104,211
4,352,981
41,413
4,394,394

192,977
4,145,091
58,838
4,203,929

23.71

45.90
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Refinanciamento Banco Santander

Em janeiro de 2020, a Apoena e o Banco Santander Brasil chegaram a um acordo para refinanciar um
contrato de empréstimo no valor de US$ 4,5 milhões (R$ 19,2 milhões). O empréstimo possui uma taxa
de juros anual de 7,18%, com vencimento em janeiro de 2021.
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Possível aquisição da Para Resources

Em 10 de fevereiro de 2020, a Companhia assinou um termo vinculante para comprar uma mina de
ouro no Arizona, EUA, chamada Gold Road, da Para Resources. A transação ainda está pendente de
diligência legal, entre outras medidas, e deve ser fechada no início de março de 2020.
A aquisição será por um preço de US$ 1,00 e a Companhia assumirá uma dívida “non recourse” de
US$ 35,0 milhões (R$ 151,2 milhões), com opção de pré-pagamento por US$ 24,0 milhões (R$ 103,7
milhões) durante o primeiro ano.
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A discussão e análise da administração (“MD&A”) foi preparada na data escrita na página de rosto e fornece
informações que a administração acredita serem relevantes para avaliar e entender a condição financeira da
Companhia e os resultados das operações e fluxos de caixa da Companhia. três e doze meses findos em 31 de
dezembro de 2019.
Portanto, este MD&A deve ser lido em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas condensadas e
auditadas da Aura Minerals Inc. (a “Companhia” ou “Aura Minerals”) auditadas para os exercícios findos em 31 de
dezembro de 2019 e 2018 e notas relacionadas ( “Demonstrações Financeiras”) que foram preparadas de acordo
com as Normas e Interpretações Internacionais de Relato Financeiro (coletivamente, “IFRS”). Além disso, este MD&A
deve ser lido em conjunto com o Formulário de Informações Anuais ("AIF") mais recente, bem como outras
informações relacionadas à Aura Minerals, conforme arquivadas no perfil da Empresa no SEDAR em
www.sedar.com.
Salvo indicação em contrário, os valores em $ referem-se a milhares de dólares dos Estados Unidos. As referências
a C$ são referências a milhares de dólares canadenses. As tabelas são expressas em milhares de dólares dos Estados
Unidos, exceto onde indicado em contrário.
A Companhia incluiu certas medidas financeiras não-GAAP, que a Companhia acredita que, juntamente com as
medidas determinadas de acordo com as IFRS, fornecem aos investidores uma capacidade aprimorada de avaliar o
desempenho subjacente da Companhia. As medidas financeiras não-GAAP não possuem significado padronizado
prescrito pelo IFRS e, portanto, podem não ser comparáveis a medidas similares empregadas por outras empresas.
Os dados pretendem fornecer informações adicionais e não devem ser considerados isoladamente ou como um
substituto para medidas de desempenho preparadas de acordo com as IFRS. As medidas financeiras não-GAAP
incluídas neste MD&A incluem:
• Custos em dinheiro por onça de ouro produzido;

•
•
•
•
•
•

Custos em dinheiro por libra de cobre produzida
Preço médio realizado do ouro por onça vendida, bruto; e
Preço médio do ouro realizado por onça vendida, líquido dos impostos locais.
EBITDA
Dívida líquida
Total EBITDA ajustado

As reconciliações associadas às medidas de desempenho acima podem ser encontradas na Seção 17: Medidas de
desempenho não-GAAP.
As declarações aqui contidas estão sujeitas aos riscos e incertezas identificados nas seções Fatores de risco e Nota
de advertência sobre as informações prospectivas deste MD&A.
Todas as estimativas de recursos minerais e reservas minerais incluídas nos documentos mencionados neste MD&A
foram preparadas de acordo com a norma National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects
(“NI 43-101”). Os leitores são incentivados a revisar o FIA e o texto completo dos documentos de divulgação contínua
da Companhia. Esses documentos estão disponíveis no SEDAR e fornecem informações adicionais sobre a
conformidade da empresa com os requisitos da NI 43-101.
Informações adicionais relacionadas à Empresa, incluindo o FIA, estão disponíveis no perfil da Empresa no SEDAR
em www.sedar.com.

1.

ANTECEDENTES E CORE BUSINESS

A Aura Minerals é uma empresa de produção intermediária de ouro e cobre focada na operação e desenvolvimento
de projetos de ouro e metais comuns nas Américas. A Companhia está listada na Bolsa de Valores de Toronto sob o
símbolo ORA. A Aura Minerals está concentrada no crescimento responsável e sustentável e se esforça para operar
com os mais altos padrões ambientais e de segurança e de maneira socialmente responsável em todas as suas
operações.
A Companhia possui as seguintes propriedades minerais (com 100% de participação ou 100% de controle efetivo):
Produzindo ativos:
•

•

•

A mina de ouro de San Andrés (“San Andrés”, “Minosa”) - uma mina de ouro de lixiviação a céu aberto
localizada nas terras altas do oeste de Honduras, no município de La Union, departamento de Copan,
aproximadamente 150 km a sudoeste de a cidade de San Pedro Sula.
O Projeto Ernesto / Pau-a-Pique (“Projeto PPE”, “PPE”, “Apoena”) - localizado no sudoeste do estado de
Mato Grosso, próximo a Pontes e Lacerda, no Brasil, que consiste nos seguintes depósitos de ouro: Lavrinha
a céu aberto (“Lavrinha”), a mina a céu aberto de Ernesto, a mina subterrânea de Pau-a-Pique (“Pau-aPique” ou “PPQ”), a mina a céu aberto de Japonês (em 1 de abril de 2019, a Companhia declarou produção
comercial) e as perspectivas de mina a céu aberto de Nosde e Bananal.
A mina de cobre de Aranzazu (“Aranzazu”) - uma operação de mina subterrânea no estado de Zacatecas,
México.

Projetos:
•

Projeto Almas Gold (“Almas”) - um projeto de ouro localizado no estado do Tocantins, Brasil. O Projeto
Almas Gold consiste em três depósitos (Paiol, Vira Saia e Cata Funda) e vários alvos de exploração, incluindo
Nova Prata / Espinheiro, Jacobina e Morro do Carneiro. Destes, apenas os três depósitos tiveram um
trabalho de exploração significativo.

1. Nota de advertência sobre as medidas não-GAAP incluídas na Seção 18 deste documento (MD&A Discussão e Análise da Administração)
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•
•

•
2.

Projeto Matupa Gold (“Matupa”) - é um projeto de ouro localizado no estado de Mato Grosso, Brasil.
A Mina de Ouro de São Francisco (“São Francisco”) - É uma mina de ouro e lixiviação a céu aberto localizada
no sudoeste do estado de Mato Grosso, Brasil, aproximadamente 560 km a oeste de Cuiabá, capital do
estado. Atualmente em Cuidados e Manutenção
O Projeto Tolda Fria Gold (“Tolda Fria”) - Está localizado no estado de Caldas, Colômbia.
DESTAQUES FINANCEIROS E OPERACIONAIS DO QUARTO TRIMESTRE E DO FIM DO EXERCÍCIO DE 2019

Visão geral do ano
•

•
•

•

•

O ano assistiu a tensões crescentes entre os EUA e a China em relação ao comércio, preocupações contínuas
sobre o Brexit e tensões com o Irã e reduções nas taxas de juros em todo o mundo. Como resultado, vimos
um aumento nos preços do ouro, atingindo uma média de US$ 1.393 / Oz, em comparação com US$ 1.268
/ Oz em 2018.
Por outro lado, as mesmas forças que elevaram o ouro reduziram os preços do cobre, que registraram uma
média de US$ 2,72 / lb contra 2,93 / lb registrados no ano de 2018.
Na Aura, o ano foi marcado pelos seguintes eventos principais:
o O período de ramp-up (ascensão da produção) de Aranzazu após a produção comercial ter sido
declarada em dezembro de 2018. Conforme discutido em mais detalhes na Seção 4 - Análise das
Operações de Mineração, Aranzazu mostrou um progresso significativo nos principais KPIs
operacionais ao longo do ano, com o quarto trimestre próximo da capacidade total e alguns KPIs
críticos - incluindo, entre outros, recuperações - superando os resultados projetada no estudo.
o O resumo das operações em Minosa em 8 de fevereiro de 2019, depois de ser temporariamente
suspenso desde dezembro de 2018, conforme discutido em mais detalhes no capítulo 4- Análise das
Operações de Mineração. Devido ao longo ciclo de lixiviação e ao plano de ramp-up, os resultados do
primeiro e do segundo trimestre foram inferiores ao potencial de San Andres, mas no terceiro e quarto
trimestres do ano, sua produção se recuperou. A administração acredita que ainda há espaço para
melhorias adicionais de 1658.
Devido ao aumento das produções, embora por razões diferentes, em Aranzazu e San Andres, a
administração da Aura Minerals vê os resultados do terceiro e quarto trimestres do ano como mais
representativos do potencial da empresa. No entanto, a administração ainda acredita que há espaço para
melhorias adicionais de capacidade e eficiência.
Finalmente, 2019 também marcou avanços nos desenvolvimentos geológicos em algumas de nossas
operações e projetos, conforme divulgado ao mercado por meio de comunicados de imprensa e discutido
em mais detalhes neste documento na Seção 5 - Análise das Operações de mineração.

2.1 Destaques operacionais
Q4QTD 2019

Q4QTD 2018

Q4YTD 2019

Q4YTD 2018

Minério de ouro processado
(toneladas)

1.588.316

1.455.534

6.787.382

7.444.275

Ouro produzido (onças)

33.432

26.724

114.307

121.734

Ouro vendido (onças)

34.593

26.424

115.426

125.455

Minério de cobre processado
(toneladas)

231.611

146.151

815.952

146.151

DADOS OPERACIONAIS
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Concentrado de cobre produzido
(tonner métrico seco “DMT”)

•

•

14.842

6.289

42.396

6.289

O ouro produzido no quarto trimestre de 2019 foi 25% superior ao mesmo período de 2018. No ano, a
produção de ouro foi menor devido ao aumento em San Andres no primeiro e no segundo trimestres do
ano.
O concentrado de cobre produzido continua a aumentar, impulsionado pelo ramp-up de Aranzazu,

Destaques do custo de produção e caixa
Os custos operacionais de produção e caixa de ouro por onça produzida 1 nos três e doze meses findos em 31 de
dezembro de 2019 e 2018 foram os seguintes:
Doze meses encerrados em
2019
2018
31 de dezembro de 2019
Oz
Custos em dinheiro por Oz
Custos em dinheiro por
Produzida
onça de ouro produzido
Produzida
onça de ouro produzido
San Andres
58.374 $
931
63.604
1.009
Minas brasileiras
55.933 $
963
58.131
860
Total/Média
114.307 $
947
121.734
938
Três meses encerrados em
31 de dezembro de 2019

San Andres
Minas brasileiras
Total/Média

•

•

2019
Oz
Produzida
18.729
14.704
33.432

Custos em dinheiro por
onça de ouro produzido
868
961
909

2018
Oz
Produzida
11.017
15.708
26.724

Custos em dinheiro por
onça de ouro produzido
1.173
797
952

Devido ao reinício da mina de San Andrés e ao ciclo de lixiviação, a mina apresentou um custo acima da
média no primeiro semestre; no entanto, reduziu após atingir maior produção no terceiro e quarto
trimestres de 2019.
Os custos operacionais de produção e caixa de cobre por onça produzida 1 nos três e doze meses findos em
31 de dezembro de 2019 e 2018 foram os seguintes:

Doze meses encerrados em
31 de dezembro de 2019

Aranzu
Três meses encerrados em
31 de dezembro de 2019

2019
Libras de
Cobre
Produzidas
(‘000 Lb)
33.067 $

Custos em dinheiro por
onça de ouro produzido

Libras de
Cobre
Produzidas
(‘000 Lb)

Custos em dinheiro por
onça de ouro produzido

1,41
2019

2018
Libras de
Cobre
Produzidas
(‘000 Lb)
1.445 $

Custos em dinheiro por
onça de ouro produzido

Libras de
Cobre
Produzidas
(‘000 Lb)

Custos em dinheiro por
onça de ouro produzido
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Aranzu

10.997 $

0,97

1.445 $

2,82

2.2 Destaques Financeiros
Três meses encerrados
em dezembro de 2019

Três meses encerrados
em dezembro de 2018

Doze meses encerrados
em 31 de dezembro de
2019

Doze meses encerrados
em 31 de dezembro de
2018

Receita Líquida

$ 69.653

34.165

226.202

157.702

Margem Bruta

23.877

377

48.261

17.275

29.725

45.180

24.887

51.966

195.620

174.421

195.620

174.421

EBITDA Ajustada

27.173

(244)

53.825

22.139

Margem EBITDA Ajustada
(EBITDA
Ajustada/Receitas)

39%

-1%

24%

14%

Dívida Líquida

3.854

9.946

3.854

9.946

DADOS FINANCEIROS
Medidas IFRS

Resultado
exercício/período

do

Capital Próprio
Medidas Não IFRS

Receita Líquida
•

•

A receita líquida no quarto trimestre de 2019 aumentou US$ 35.488 em comparação com o mesmo período
de 2018 como resultado do aumento da produção e da receita de concentrado de cobre produzido por
Aranzazu (US$ 20.924) e do aumento da produção e da receita em San Andres (US$ 12.960) e do aumento
do preço do ouro.
Nos doze meses encerrados em 31 de dezembro de 2019, a receita líquida alcançou US$ 226.202, um
aumento de US$ 68.500 em relação a 2018, principalmente devido a:
o Aumento da receita de US$ 68,4 milhões da Aranzazu. Aranzazu declarou produção comercial em
dezembro de 2018.
o

Aumento de US$ 12,6 milhões devido ao aumento do preço médio do ouro em 2019 e vs. o mesmo
período de 2018 e, como resultado, maior receita com as vendas de ouro pelas subsidiárias Apoena e
San Andrés

o

Redução de US$ 13,1 milhões em San Andres, devido a uma redução de 9.423 onças de ouro vendida
em relação a 2018, devido à retomada das atividades em San Andrés em fevereiro de 2019, que foi
suspensa em dezembro de 2018. Devido ao longo ciclo de produção devido ao processo de lixiviação,
a primeira metade do ano ficou abaixo do potencial da unidade de negócios
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A receita líquida tem aumentado desde o quarto trimestre de 2018 e estabilizada no quarto trimestre de 2019, como
resultado do aumento dos preços do ouro em Aranzazu e San Andrés, atingindo perto de US$ 70 milhões no terceiro
e quarto trimestres, como mostra o gráfico abaixo:
Net Revenues by Quarter – 2019
US$ 000
69.919

69.653

Q3

Q4

50.374
36.256

Q1

Q2

Margem Bruta
•

•

As margens brutas vêm melhorando com o suporte do aumento com melhor desempenho em Aranzazu e
San Andres (consulte o Capítulo 4 - Análise das Operações de mineração) junto com os preços mais altos do
ouro
Como resultado, as margens brutas aumentaram de US$ 377 no quarto trimestre de 2018 para US$ 23.877
no quarto trimestre de 2019, com resultados positivos nas três operações.

Renda do período
• A receita do período atingiu US$ 29.725 nos três meses findos em 31 de dezembro de 2019 (quarto
trimestre), em comparação com uma receita do período de US$ 45.180 no quarto trimestre de 2018. 2018
quarto trimestre A receita do período impactou positivamente a reversão da perda por redução ao valor
recuperável. Aranzazu.
• Nos doze meses findos em 31 de dezembro de 2019, a receita do exercício atingiu US$ 24.887 vs. US$
51.966 nos doze meses findos em 31 de dezembro de 2018.

Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2019, o patrimônio líquido era de US$ 195,6 milhões, comparado a US$ 174,4 milhões em
31 de dezembro de 2018, esse aumento, de US$ 21,1 milhões, ocorreu principalmente devido ao aumento dos lucros
acumulados no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.
Além disso, a Companhia declarou que dividendos de US$ 3 milhões foram pagos em janeiro de 2020.
EBITDA Ajustado
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•

O EBITDA ajustado alcançou US$ 27.173 no quarto trimestre de 2019, contra US$ (244) registrados no
mesmo período de 2018, como resultado da melhoria do desempenho operacional e melhores preços do
ouro.

•

O EBITDA ajustado também atingiu US$ 53.825 nos doze meses findos em dezembro de 2019, contra US$
22.139 registrados no mesmo período em 2018.

Dívida Líquida
•
•

•

Devido à sua forte geração de caixa no segundo semestre de 2019, a Aura apresentou um aumento nos
fluxos de caixa positivos das atividades operacionais, o que reduziu sua dívida líquida.
A dívida líquida no quarto trimestre de 2019 atingiu US$ 3.854, contra US$ 9.946 no mesmo período de
2018. Em relação ao trimestre anterior, a dívida líquida diminuiu, principalmente como resultado do caixa
gerado pelas atividades operacionais.
Ao longo do ano, a dívida líquida aumentou no primeiro e no segundo trimestres devido ao aumento do
Aranzazu (alta necessidade de investimento e capital de giro) e ao reinício de Minosa (principalmente
capital de giro). No terceiro e quarto trimestres, a dívida líquida reduziu significativamente à medida que
as duas operações atingiram maior produção.
Net Debt by Quarter – 2019
US$ 000
19.962
16.564
13.972

3.824

Q1

Q2

Q3

Q4

Componentes e destaques da receita

Receita de ouro

Três meses encerrados
em dezembro de 2019

Três meses encerrados
em dezembro de 2018

Doze meses encerrados
em 31 de dezembro de
2019

Doze meses encerrados
em 31 de dezembro de
2018

47.366

34.497

159.071

162.220
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Receita de concentrado
de cobre

23.273

2.349

70.705

2.349

Receita bruta

70.273

36.846

229.776

164.569

San Andres

18.748

11.118

56.722

66.145

Minas brasileiras

15.845

15.306

58.704

155.455

Total de onças vendidas

34.593

26.424

115.426

125.455

Receitas de vendas de
ouro,
líquidas
de
impostos locais

46.380

31.816

155.497

155.353

Preço médio de mercado
de ouro por onça
(London PM Fix)

1.481

1.278

1.393

1.268

Preço médio realizado de
ouro por onça vendida,
bruto

1.369

1.306

1.378

1.293

Onças vendidas

Desinvestimento - Mineração Vale Verde Ltda (MVV-Serrote)
Em 1 de dezembro de 2017, a Companhia anunciou que havia firmado um contrato de compra e venda para vender
a MVV, proprietária do Projeto Serrote, por uma consideração agregada de US$ 40 milhões. A contraprestação
agregada de US$ 40 milhões foi composta por um pagamento em dinheiro de US$ 30 milhões (pago), bem como a
entrega pelos compradores de uma nota sem garantia subordinada no valor principal de US$ 10 milhões, pagável a
partir de 75% do excesso de caixa do projeto após o projeto ter reembolsado o financiamento do projeto e as
exigências operacionais de caixa (contraprestação contingente).
Durante o ano de 2019, foram divulgadas na mídia brasileira várias notícias sobre os possíveis desenvolvimentos do
projeto, incluindo a aquisição de equipamentos, avanços nas negociações entre o MVV-Serrote e potenciais
financiadores do financiamento do projeto, a contratação de funcionários indiretos para o projeto Serrote e a
assinatura de um contrato de longo prazo com uma empresa terceirizada de mineração. Os avanços no projeto
aumentam a probabilidade de a Companhia receber US$ 10 milhões no futuro com a nota não garantida. A nota não
garantida subordinada será reconhecida quando, no julgamento da administração, for provável que o pagamento
ocorra e que o valor registrado não seja revertido em períodos futuros. A Companhia continuará acompanhando os
avanços no projeto, a fim de reavaliar o valor justo dessa nota em cada data das demonstrações.
3.

PERSPECTIVAS E FATORES-CHAVE

A Administração espera que o desempenho operacional observado no segundo semestre de 2019 continue durante
todo o ano de 2020, além de algumas melhorias, conforme indicado abaixo:
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EPP: a produção da Ernesto de nível superior durante o segundo semestre, além da produção comercial esperada
da mina NOSDE e do Projeto Rio Alegre, deve resultar em produção um pouco mais alta. economia e taxa interna de
retorno são muito promissoras nos anos seguintes.
San Andres: a ausência esperada de interrupção e acesso a áreas com graus / recuperações mais favoráveis também
devem levar a produção a níveis já historicamente vistos em anos favoráveis. O investimento operacional será maior
que o normal devido aos investimentos necessários para acessar determinadas áreas e ao desenvolvimento de uma
nova plataforma de lixiviação, que, em sua primeira fase, deve garantir pelo menos mais dois anos de operações.
Aranzazu: esperamos que os KPIs das operações continuem próximos ou acima dos níveis indicados no FS (como já
visto no quarto trimestre de 2019), impactando os custos de caixa mais baixos para 2020FY vs. 2019FY. Também
estamos em estudos avançados para aumentar a capacidade de produção em cerca de 30%, o que deve impactar a
produção em 2021.
São Francisco: a mina está em operação há mais de 10 anos e fica a 85 km da nossa atual operação EPP. Em 2016, a
mina foi colocada em Assistência e Manutenção sem investimentos relevantes em geologia nos anos anteriores.
Novas análises e estudos iniciais de geologia serão realizados, a fim de entender seu potencial para um reinício
Almas: planejamos concluir a fase de engenharia e o estudo de viabilidade durante o segundo semestre para poder
iniciar a construção no próximo ano e declarar a produção comercial em 2022.
Matupa: planejamos continuar desenvolvendo a geologia para aumentar os recursos. Hoje, temos 332.400 Oz em
recursos medidos e indicados e espera-se que aumente substancialmente a base de recursos para iniciar o plano, a
engenharia e a viabilidade da mina no ano seguinte. Além disso, como existem evidências de um potencial pórfiro
de cobre, planejamos investir em geologia para investigá-lo melhor.
Tolda Fria: o projeto já possui 947.000 OZ em Recursos inferidos, e a Administração ainda está explorando quais
seriam os próximos passos
Em dezembro de 2019, o Conselho de Administração da Companhia aprovou o plano de investimentos da
Companhia em 2020 no valor de US$ 58,0 milhões, conforme indicado abaixo:

•
•

US$ 12,3 milhões para o desenvolvimento de novas minas e projetos
US$ 4,5 milhões para exploração perto da mina (não incluída aqui Exploração Regional)
US$ 14,7 milhões para novas fases / expansão da produção nos projetos existentes
US$ 26,5 milhões para outros usos
Fatores-Chave

A lucratividade futura da Companhia, os fluxos de caixa operacionais e a posição financeira estarão intimamente
relacionados aos preços prevalecentes do ouro e do cobre. Os principais fatores que influenciam o preço do ouro e
do cobre incluem, entre outros, a oferta e a demanda de ouro e cobre, a força relativa das moedas (principalmente
o dólar dos Estados Unidos) e fatores macroeconômicos, como as expectativas atuais e futuras de inflação e taxas
de juros. A administração acredita que o ambiente econômico de curto a médio prazo provavelmente permanecerá
relativamente favorável aos preços das commodities, mas com volatilidade contínua.
Para diminuir os riscos associados aos preços das commodities e à volatilidade da moeda, a Companhia continuará
avaliando e implementando os programas de proteção disponíveis. Para informações adicionais sobre isso, consulte
o FIA.
Outros fatores-chave que influenciam a lucratividade e o fluxo de caixa operacional são os níveis de produção
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(impactados por graus, quantidades de minério, recuperações de processos, mão-de-obra, estabilidade do país,
disponibilidade de instalações e equipamentos), custos de produção e processamento (impactados pelos níveis de
produção, preços e uso de consumíveis, mão-de-obra, inflação e taxas de câmbio), entre outros fatores.
4.

SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E COMUNIDADE
Segurança

As diretrizes da Aura de usar sistemas de gerenciamento robustos e tratar a segurança como uma prioridade, com
o envolvimento direto da liderança sênior no comitê de segurança, são melhor descritas pelas ações tomadas no
terreno:
Apoena
Durante o ano de 2019, a Aura Apoena atualizou o SIGA - Sistema de Gerenciamento Integrado da Apoena sobre
Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Relacionamento com a Comunidade. O sistema também controla todos os
documentos da empresa que exigem registro e monitoramento.
Durante 2019, avaliamos 542 dos principais requisitos legais da legislação brasileira, que representam mais de 2.000
itens. Treinamos 33.300 horas para 384 de nossos próprios funcionários e 535 de terceiros. Realizamos 4.882
interações de segurança. Também realizamos 23 campanhas de informação nas áreas de saúde, segurança e meio
ambiente, além de 416 inspeções de segurança.
Aranzazu
Durante o ano de 2019, a Aura Aranzazu investiu o equivalente a 32.633 horas trabalhadas no tratamento de normas,
procedimentos e comportamento de segurança. A principal conquista durante o ano foi a conclusão da
implementação das normas da Aura para saúde, segurança, meio ambiente e social. No total, 228 normas e
procedimentos foram implementados e treinados durante o ano. Uma plataforma digital chamada “Portal de
SSMAC” foi implementada para gerenciar todas as atividades relacionadas às áreas de SHEC. Como resultado dessas
melhorias e da curva de aprendizado após 2 anos de operação, Aranzazu reduziu em 96% a Taxa de Frequência Total
de Incidentes de 11,7 em 2018 para 0,47 em 2019.
San Andres
Durante o ano de 2019, San Andres treinou 1.953 pessoas com 28.948 horas de treinamento de indução de
segurança para a primeira admissão, procedimentos de tarefas críticas e reciclagem de procedimentos de processos
operacionais. San Andres iniciou um plano piloto com Gerenciamento de Manutenção em Gerenciamento de
Controle Crítico para tarefas de alto risco, alcançando 100% de conformidade na implementação. Isso ajudou o
gerenciamento de segurança em paradas programadas prolongadas de manutenção. Após essa conquista, um
processo semelhante começou com o Gerenciamento de processos.
Em março de 2019, o transportador contratado sofreu um acidente fatal que gerou uma forte resposta da
administração sobre os controles da San Andres sobre o serviço de seus fornecedores. Desde aquele mês, nenhum
acidente foi registrado com perda de tempo. A taxa de frequência caiu 92% de março a dezembro, de 6,03 para 0,47.
A Saúde Ocupacional de San Andres atendeu a 100% dos exames ocupacionais de álcool e drogas programados e
monitoramento biológico de metais pesados com pessoas nas áreas de exposição.
Segurança Geotécnica da Aura
As operações da Aura possuem barragens de rejeitos nas unidades operacionais no Brasil e no México e um bloco
de lixiviação na operação em Honduras que segue os padrões de segurança e gerenciamento de riscos. As barragens
1. Nota de advertência sobre as medidas não-GAAP incluídas na Seção 18 deste documento (MD&A Discussão e Análise da Administração)

Aura Minerals | 100

e as lixeiras foram projetadas por renomadas empresas de engenharia do mercado, seguindo os regulamentos em
vigor em cada país e as melhores práticas de mineração. Todas as barragens possuem um manual de operação que
indica a frequência da leitura da instrumentação, controles de nível, inspeções de campo, etc. Os dados coletados
dos instrumentos e inspeções são enviados mensalmente a empresas de consultoria especializadas que avaliam os
dados e emitem relatórios de conformidade que indicam condições e recomendações de segurança quando
necessário. A implementação de um sistema de gerenciamento corporativo para padronizar o gerenciamento de
segurança de estruturas geotécnicas foi iniciada em 2019 e deve ser concluída em 2020. Em 2019, contamos com o
apoio de empresas como SRK, Wood, GHT, DAM e Geoconsultoria. Todas as barragens e suportes de lixiviação que
estão atualmente em operação ou em C&M encontram-se em estabilidade satisfatória.
Comunidade
2019 tem um significado especial para a Aura Minerals. Se pudermos definir as melhorias e conquistas no campo de
Responsabilidade Social em uma palavra, seria "Sustentabilidade". Todos os programas e atividades desenvolvidos
por nossas unidades no Brasil, Honduras e México são baseados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das
Nações Unidas. O papel da empresa é mais estratégico, neste momento, e focado em gerar oportunidades sociais e
econômicas positivas nesses países para beneficiar ainda mais as comunidades locais ao redor das minas. Esse
princípio concorda com o nosso conceito de mineração em 360 °, que apoia nosso desejo de estar em constante
estado de evolução - procurando maneiras de melhorar o que fazemos e construir uma empresa de mineração mais
forte, inteligente e sustentável. Os valores de mineração de 360 ° nos guiarão a alcançar nossa visão, que é uma das
empresas de mineração mais confiáveis, responsáveis, respeitadas e voltadas para resultados. A Aura foi criada para
encontrar, extrair e fornecer os minerais mais importantes e essenciais do planeta que permitem ao mundo e à
humanidade criar, inovar e prosperar. Acreditamos que também é nossa missão fornecer as ferramentas certas para
que as comunidades prosperem por meio de iniciativas como:
Apoena - Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas: Educação de qualidade
Programa de Educação para o Empreendedorismo: 3.100 crianças, adolescentes e adultos aprenderam em 2019
como iniciar um negócio por meio de aulas teóricas e da feira de trabalho. O programa beneficia estudantes de
escolas públicas em três cidades: Pontes e Lacerda, Porto Esperidião e Vila Bela da Santíssima Trindade.
Como resultado dessa iniciativa, adolescentes como Maria Clara Chiesa, 17 anos, se tornaram empreendedores. Ela
abriu uma loja de bolos:
www.instagram.com/dolcicakes 17.
Aranzazu - Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas: Trabalho Decente e Crescimento
Econômico
Oficina “Arte em Couro”: Curso oferecido em Concepción del Oro à comunidade. Durante o workshop, os alunos
começaram a vender os produtos. Amigos e vizinhos foram os primeiros clientes. Aranzazu também encomendou
um acessório usado pela equipe de geologia aos novos empresários. A principal conquista em 2019 foi restabelecer
um bom relacionamento com a comunidade local após o período de Cuidado e Manutenção para melhor entender
as oportunidades e definir o caminho certo para ajudar a comunidade a prosperar. Mais de 50 iniciativas sociais
foram implementadas em 2019, conforme acordado com o governo para Educação de Adultos, bem como
capacitação para a comunidade em diferentes áreas, incluindo soldagem, manutenção elétrica / mecânica e
produtores de artesanato.
San Andres - Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas: Fome Zero
Campanha de Natal: 400 cestas de alimentos entregues às comunidades em situação vulnerável. Minosa mensal doa
alimentos para idosos locais. As campanhas de doações no Brasil, Honduras e México são desenvolvidas com o apoio
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de nossos funcionários e parceiros. Todos os alimentos e produtos entregues vêm deles. Eles estão conscientes sobre
seu papel na estratégia de Responsabilidade Social da Aura Minerals e estão muito envolvidos nisso.
Comitê de Ética da Aura
Desde 2018, a empresa implementou e implantou em todas as unidades de negócios um canal independente de
denúncias. Qualquer parte interessada pode ligar para uma linha direta e fazer relatórios anônimos. Em seguida, a
reclamação é informada ao Comitê de Ética, presidido pelo CEO, e analisa e discute 100% das reclamações,
acionando recomendações importantes quando necessário.
5.

REVISÃO DE OPERAÇÕES DE MINERAÇÃO E EXPLORAÇÃO

San Andres, Honduras
A mina de ouro de San Andres pertence à Minerales de Occidente (MINOSA), uma subsidiária da Aura e localizada a
360 km da capital de Tegucigalpa, em Honduras, nas montanhas ocidentais do país. A exploração e a mineração
artesanal são realizadas na área desde a década de 1930, com a modernização iniciada em 1983. A Aura adquiriu a
propriedade e a infraestrutura em 2009 e atualmente opera o complexo de poço aberto e lixiviação.
Desempenho operacional:
Como resultado de seu longo ciclo de lixiviação, San Andres aumentou sua produção durante o segundo semestre,
atingindo 20,7 mil Oz no terceiro trimestre e 18,7 mil Oz no quarto trimestre. A menor produção no quarto trimestre
em comparação com o terceiro trimestre é resultado do excesso de chuva e do menor nível da mina como parte de
seu sequenciamento.
Devido a poucas pessoas que interromperam constantemente as operações da San Andres, a administração decidiu
suspender suas atividades enquanto procurava apoio jurídico para retomar as operações com segurança. Após um
apoio sem precedentes das comunidades locais e total apoio das autoridades legais para manter o estado de direito
em propriedades privadas, em 8 de fevereiro de 2019, a Minosa decidiu reiniciar progressivamente suas operações
e emitiu uma declaração oficial aos seus colaboradores, fornecedores, autoridades, e o público em geral.

Embora tenha tido um impacto limitado sobre sua produção em 2019, em dezembro, a San Andres mudou sua
principal contratada para operação da mina, uma vez que a ex-contratada foi acusada pelas autoridades locais por
suposta condução de atividades ilegais no país.
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A tabela abaixo apresenta informações operacionais selecionadas para San Andres referente aos três e doze meses
findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018:
Três meses encerrados
em dezembro de 2019

Três meses encerrados
em dezembro de 2018

Doze meses encerrados
em 31 de dezembro de
2019

Doze meses encerrados
em 31 de dezembro de
2018

1.178.232

1.101.262

5.178.049

6.042.075

871.840

756.572

3.766.406

4.109.579

2.050.072

1.857.833

8.944.455

10.151.653

Relação resíduos/minério

0,74

0,69

0,73

0,68

Alimento vegetal para
minério (toneladas)

1.175.933

1.107.947

5.172.718

6.065.192

Nível (g/tonelada)

0,44

0,41

0,48

0,42

Produção (onças)

18.729

11.017

58.374

63.604

Vendas (onças)

18.748

11.118

56.722

66.145

Custos em dinheiro por
onça de ouro produzido

868

931

1.009

Minério
(toneladas)

extraído

Resíduos
(toneladas)

extraídos

Total
(toneladas)

extraído

1.173

Os resultados de San Andres durante o quarto trimestre de 2019 em comparação com o mesmo período de 2018
são os seguintes:
•
•
•

•
•
•

O minério extraído aumentou 7% no quarto trimestre de 2019 em comparação com o quarto trimestre de
2018 devido ao aumento da frota de minas e acesso a novas áreas
San Andres teve menos 15% a mais de movimentação de resíduos no quarto trimestre de 2019 em
comparação com o quarto trimestre de 2018 devido à conversão de material de lixo em mineral
Houve um aumento de 6% na alimentação das plantas devido ao melhor desempenho do processo da
planta e maior disponibilidade de minério no quarto trimestre de 2019, com melhores condições de
empilhamento
As notas aumentaram 7% no quarto trimestre de 2019 em relação ao quarto trimestre de 2018 devido ao
acesso a melhores áreas para mineração
Aumento da produção no quarto trimestre de 2019 em comparação a 2018 como resultado do maior
volume, melhores notas e melhores recuperações
O efeito mais relevante da redução de custo caixa no trimestre (-26%) foi maior volume, melhores notas e
maiores recuperações em comparação com o mesmo período de 2018, levando a uma maior produção (+
70%) com pequeno aumento no total de toneladas movimentadas (+ 10%).

Outros desenvolvimentos
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Em 29 de julho de 2019, San Andres também teve outro consentimento pré-informado das comunidades locais e
permitiu socialmente uma nova área para a mina, mantendo seu compromisso de apoiar totalmente as comunidades
com benefícios sociais, como saúde, educação, manutenção de estradas, entre outros. A alteração do acordo de
2016 foi assinada pelas partes interessadas relevantes, como o Conselho de Curadores da vila vizinha, o Prefeito do
Município da União Copan, os membros do Governo Central e a Companhia.
Em 16 de agosto de 2019, o Ministério do Meio Ambiente de Honduras concedeu a San Andres o prêmio "Virtud
Verde", por seu engajamento nos processos de gestão de recursos naturais e biodiversidade em Honduras. O
“Prêmio Virtud Verde” foi concedido às instituições e organizações que trabalharam em estreita colaboração com o
MiAmbiente.
Desenvolvimentos estratégicos e geologia
Como parte de um novo plano para melhorar a eficiência por meio de recuperações mais altas, na segunda metade
de 2019 de 1659 e 1668, San Andres investiu em perfurações de enchimento e condenação. Foram realizados 98
furos, totalizando 7.171 m. Parte do programa de enchimento 79 brocas e 5209,5 m perfurados) corresponde às
áreas da Falha A, onde existe um dos principais conduítes com altos graus. Falha de classificação média A zona é de
0,4 a 0,5 gp / t, com alguns bolsões de notas mais altas (0,60 e 3,0 gpt) que podem expandir a pegada atual do poço
de reserva e levar ao aumento do teor e toneladas dessa zona A. Na área East Ledge North (ELN1), a continuação do
canal de minério principal pode ser encontrada em profundidade com graus variáveis de 0,6 gpt a 2,25. O resultado
da perfuração tanto em ELN1 quanto em ELN2 fornece um melhor plano de mina para 2020.
Em 2020, Minosa planeja gastar entre US$ 1,7 milhão e US$ 3,1 milhões em exploração e pesquisa metalúrgica. O
foco principal é ter um plano de minas melhor e detalhado com graus mais altos, recuperações mais altas e menor
desperdício
A Administração também decidiu iniciar um programa de exploração regional e estudar bolsões de sulfetos de alto
grau para processos de produção alternativos que poderiam liberar valor e aumentar a produção. Além disso, testes
mineralógicos e metalúrgicos definirão melhor a composição geoquímica da mineralização de óxidos e sulfetos.
Em 2020, os planos operacionais contemplam principalmente minérios de óxidos da Esperanza. Isso permitirá
recuperações mais altas e maior grau, o que se traduzirá em maior potencial de produção em 2020.
Ernesto e Pau-a-Pique (PPE):
Introdução
O PPE está localizado em Mato Grosso, Brasil, aproximadamente 450 km a oeste de Cuiabá, capital do estado e a 12
km da cidade de Pontes e Lacerda. O complexo consiste em uma planta de processamento alimentada por minas de
satélites, como as minas de Lavrinha, Japones, Rio Alegre e Ernesto Open e o depósito subterrâneo de Pau-a-Pique.
Outras minas importantes, como os depósitos de extensão NOSDE e Japones, estão localizadas nas proximidades e
estão em diferentes estágios de desenvolvimento e exploração.
O planejamento de minas para todos os depósitos é integrado, pois eles compartilham a mesma planta de produção,
e qualquer aumento ou redução em cada uma das minas pode ser (mas não necessariamente é) o resultado de
alterações nesse sequenciamento de minas. Ter vários depósitos oferece proteção natural de EPP para variações de
notas nos outros depósitos
Desempenho operacional
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2019 foi marcado pelos seguintes eventos:
• Início bem-sucedido da mina de Japones, atingindo 17% a mais de minério movido em comparação com o plano
original da mina
• Aumento da proporção de tiras para a mina de Lavrinha, atingindo uma média anual de 24 vezes, como
consequência de esforços de recuo para aprofundar o poço e aumentar a vida útil da mina
• Pau-a-Pique se aproximando do fim da Life of Mine, embora a exploração continue a verificar a possibilidade de
se estender além de 2020. Atualmente 17.000 Oz. o ouro está em 2020 no plano de minas e 8.000 Oz. na
categoria inferida. A expectativa é substituir as onças empobrecidas pela expansão de recursos inferidos em
profundidade até o final de 2020.
Em dezembro, a empresa iniciou as operações de mineração na mina Ernesto de alto grau. Como essa mina ainda
está em fase de pré-extração, esperamos que Ernesto gere fluxos de caixa positivos no segundo semestre de 2020.
A mina de Nosde deve declarar produção comercial até o final de 2020, e o projeto de Rio Alegre deve contribuir
marginalmente para a produção de EPP em 2020.
A tabela abaixo apresenta as informações operacionais selecionadas para a mina subterrânea EPP Pau-a-pique nos
três e doze meses findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

•

Três meses encerrados
em dezembro de 2019

Três meses encerrados
em dezembro de 2018

Doze meses encerrados
em 31 de dezembro de
2019

Doze meses encerrados
em 31 de dezembro de
2018

322.915

354.148

1.400.979

1.452.268

Minério
(toneladas)

extraído

Resíduos
(toneladas)

extraídos

3.195.472

1.970.561

12.140.020

9.208.523

Total
(toneladas)

extraído

3.518.387

2.324.709

13.540.999

10.660.792

Relação resíduos/minério

9,90

5,56

8,67

6,34

Alimento vegetal para
minério (toneladas)

412.383

347.587

1.614.664

1.379.083

Nível (g/tonelada)

1,16

1,46

1,13

1,39

Recuperação (%)

95.7%

96.1%

1.614.664

1.379.083

Produção (onças)

14.704

15.708

55.933

58.131

Vendas (onças)

15.845

15.306

58.704

59.310

Custo em dinheiro por
onça de ouro produzida

961

963

860

797

O minério (toneladas) no quarto trimestre de 2019 foi 9% menor em comparação com o mesmo período de
2018 devido ao retrocesso em Lavrinha e ao menor minério movido de Pau-a-Pique. Devido à capacidade
operacional limitada da mina, o aumento na proporção da tira em profundidade causa diminuição na produção
mensal de minério.
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•

•

•
•
•

O total de resíduos minerados (toneladas) no trimestre foi 62% maior em comparação ao quarto trimestre de
2018 devido à necessidade de acessar áreas mais profundas da mina de Lavrinha, de acordo com o plano original
da mina e como parte dos recursos naturais da mina
A alimentação de plantas de minério (toneladas) do quarto trimestre foi 19% maior em comparação com o
mesmo período de 2018 devido ao aumento da produtividade na produção (de 195 ton / hora média no quarto
trimestre de 2018 para 200 ton / hora no quarto trimestre de 2019) como consequência de melhorias de
processo na planta, aumentando a capacidade. Alimentação de minério acima do volume extraído de minério
no período como consequência de 214 mil toneladas alimentadas com estoques de baixo teor.
Nível de minério (g / tonelada) 21% menor em comparação com o mesmo período de 2018 devido ao minério
de 41% menor alimentado pela mina de alto teor de Pau-a-pique
A produção (onças) foi 6% menor em comparação com o mesmo período de 2018 como consequência do Nível
de Minério no período, pelas razões explicadas acima
O custo caixa médio por onça de ouro produzido foi 21% maior no trimestre de 2019 em comparação com o
mesmo período de 2018, como consequência da maior taxa de tira e menor produção de ouro

Desenvolvimentos estratégicos e geologia
O plano estratégico para a exploração em Apoena durante 2019 foi dobrado. Primeiro a aumentar a LOM para cada
depósito em EPP por meio de exploração e perfuração de enchimento e segundo a liberar o potencial de outros
ativos na faixa de Guaporé para obter alimentação sustentável de minério a longo prazo. A meta do Bananal foi
perfurada para expor o potencial de um objetivo estratégico posterior.
A Apoena investiu em trabalhos de exploração. Foram perfurados 192 furos, totalizando 19.942m.
Foram feitos 168 furos, totalizando 14.772 m, para perfuração de aterro / extensão para converter recursos inferidos
em Medidos e Indicados nas minas de Lavrinha, Japones e Nosde. A mineralização ainda está aberta em Nosde e
Lavrinha e estão previstas obras adicionais para o primeiro semestre de 2020.
Os resultados foram bem-sucedidos para as minas a céu aberto e espera-se aumentar a LOM para os depósitos de
Lavrinha, Japones e Nosde. Explorações adicionais em Lavrinha e Japones adicionam aproximadamente 11.000 Oz.
e 8000 Oz de ouro, respectivamente, que substituíram as onças empobrecidas na reserva. A perfuração de
enchimento no Nosde converte 75% do corpo de minério em Medido e Indicado.
A Aura também conduziu uma perfuração de exploração de 4.500m em Pau Pique para expandir os recursos no
mergulho. Os resultados iniciais foram positivos e continuarão com perfurações mais profundas ao longo da imersão
de corpos de minério para aumentar a vida útil da mina de Pau Pique além de 2020.
Bananal é um alvo de exploração localizado 22 km ao sul da planta de EPP. O trabalho de acompanhamento
superficial e de perfuração foi realizado em 2019, mostrando um importante potencial de mineralização de Au. 24
buracos de exploração, totalizando 5.170m, foram feitos e confirmaram a continuidade da mineralização de Au ao
longo de pelo menos 300m de comprimento de ataque. A mineralização ainda está aberta em greve e redução e
trabalho adicional está planejado em 2020 para determinar recursos e reservas. Um recurso inferido estabeleceu o
que acreditamos que pode ser facilmente dobrado em termos de volume e o plano é defini-lo durante os terceiro e
quarto trimestres de 2020.
Aranzazu
Introdução
Aranzazu é uma mina de cobre subterrânea 100% de propriedade da Aura, localizada em Zacatecas, México, a
aproximadamente 250 km de Monterrey. A evidência documentada de mineração na área remonta quase 500 anos.
A mina atual está em operação desde 1962, com a Aura assumindo a propriedade em 2010. Em 2014, devido aos
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preços mais baixos do cobre e ao fraco desempenho de mina e planta, a Aura fechou a mina. Em 2017, depois de
melhores preços do cobre e nova abordagem de gerenciamento, a Aura decide reanalisar o negócio. Após novos
investimentos e análises detalhadas das instalações de geologia, metalurgia, geotécnica, entre outros, a Aura decidiu
construir um estudo detalhado de viabilidade de 5 anos. O relatório foi publicado com resultados promissores e, em
seguida, Aranzazu assinou um contrato de três anos, obteve financiamento, envolveu a principal empresa de
consultoria e contratação, redesenhou a governança, criou um novo programa de incentivo, construiu uma nova
barragem de rejeitos e reiniciou a mina.
Como resultado, em dezembro de 2018, Aranzazu declarou a produção comercial, antes do previsto e dentro do
orçamento. Durante o segundo semestre de 2019, Aranzazu apresentou melhores KPIs em comparação com os
estudos de viabilidade completos, enquanto ainda tem espaço para maior produção e melhor desempenho.
Como parte do plano original, a Administração se concentrou em ter um plano detalhado de cinco anos (LOM) para
poder reiniciá-lo e expandi-lo depois de gerar fluxos de caixa positivos. Desde o início de 2019, a Aranzazu investe
em estudos geológicos, consolidando seus mais de 100 anos de informações com novos dados geofísicos e
consultores externos, como Richard Sillitoe e Lawrence D. Meinert. O resultado é muito promissor, conforme
discutido abaixo
Desempenho operacional
Embora o desempenho operacional tenha mostrado um potencial melhor do que o esperado, os resultados
geológicos gerais do projeto foram muito robustos e consistentes com os mais recentes 43-101 emitidos em 2018
antes do reinício da mina.
Ao longo do ano, a produção na mina e na planta aumentou de forma consistente, alcançando durante o primeiro
e segundo trimestres, estabilização / CF positivo no terceiro trimestre e quase a capacidade atual total no quarto
trimestre.
Durante o quarto trimestre de 2019, certos KPIs operacionais, como recuperações, excederam os resultados
projetados no Estudo de Viabilidade, conforme detalhado abaixo. Além disso, por 26 dias durante o quarto
trimestre de 2019, foi alcançado um rendimento da planta superior a 3.000tpd.
O gráfico abaixo destaca o aumento de desempenho em cada trimestre, para os seguintes KPIs: minério moído,
produção
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Ore milled
(000 tonnes)
223,4

231,6

201,7
159,3

Q1

Q2

Q3

Q4

Cooper concentrate produced
(000 DMT)
14,8
12,1
9,6

5,9

Q1

Q2

Q3

Q4

.

A tabela abaixo apresenta informações operacionais selecionadas adicionais para Aranzazu para os três e doze
meses findos em 31 de dezembro de 2019. As informações abaixo incluem a produção pré-comercial da mina de
Aranzazu:
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Três meses encerrados
em dezembro de 2019

Três meses encerrados
em dezembro de 2018

Doze meses encerrados
em 31 de dezembro de
2019

Doze meses encerrados
em 31 de dezembro de
2018

Minério
(toneladas)

extraído

206.502

153.129

760.789

153.129

Minério
(toneladas)

processado

231.611

146.151

815.952

146.151

1,57%

1,30%

1,40%

1,30%

0,98

0,66

0,84

0,66

Silver grade (g/tonelada)

22,54

15,48

20,17

15,48

Recuperação de cobre

89,0%

86,4%

87,9%

86,4%

Recuperação de ouro

78,5%

69,6%

76,3%

69,6%

Recuperação de prata

61,9%

56,5%

59,0%

56,5%

Nível de cobre (%)
Nível
de
(g/tonelada)

ouro

Produção concentrada:
Produção concentrada de
cobre (DMT)

14.842

6.289

42.396

6.289

Cobre
contido
concentrado (%)

21,9%

26,3%

23,8%

26,3%

Ouro
contido
no
concentrado (g/DMT)

12,0

9,3

12,3

9,3

Prata
contida
no
concentrado (g/DMT)

217,7

225,2

227,1

225,2

Libras
de
cobre
produzidas (‘000 Lb)

10.997

1.445

33.067

1.445.0

Custo em dinheiro por
libra de cobre produzida

0,97

2,82

1,41

2,82

no

Aranzazu reconheceu uma nota de crédito no quarto trimestre de 2019 com o contratante principal de mineração
devido a um acordo mútuo relacionado aos custos incorridos no ano, que teve um impacto direto na redução dos
custos totais em dinheiro no quarto trimestre de 2019 por libra de cobre produzidos de US$ 1,19 a US$ 0,97.
A operação da mina estabilizou sem grande variação em relação ao trimestre anterior e de acordo com o plano. A
melhoria da ventilação e a entrega constante de minério à usina foram as atividades destacadas neste trimestre.
• A produção da planta aumentou 4% em relação ao trimestre anterior. Além disso, foram alcançados mais
de 3.000 tpd por 26 dias no trimestre. Tudo isso foi possível devido às melhorias e controles feitos na planta.
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•
•
•
•

•

•
•

Minério de menor teor (minério oxidado do estoque) foi alimentado para a planta para aproveitar o
rendimento superior ao obtido.
O teor de Cu ficou 6% acima do trimestre anterior (1,48%), proveniente principalmente do depósito de
Glory Hole, confirmando a consistência do modelo geológico
O teor de ouro ficou 10% acima do terceiro trimestre (0,89 g / t) devido principalmente à contribuição do
Glory Hole de acordo com o plano, comprovando o maior teor de ouro no Glory Hole
A recuperação do Cu foi 2% acima do trimestre anterior (88%), principalmente devido à melhoria da planta
e melhor gerenciamento dos reativos à flotação. Estes são resultados globais, considerando o sulfeto e o
minério de óxido (óxido processado a partir de estoques antigos para preencher a capacidade não utilizada
na planta). Ao considerar apenas o minério da mina (sulfeto), a recuperação de Cu foi superior a 90% no
trimestre, 2% melhor do que o considerado no Estudo de Viabilidade
A recuperação de Au aumentou 2% quando comparada ao terceiro trimestre (77%), principalmente devido
a melhorias no circuito de flotação e mudanças nos produtos químicos. Considerando apenas o minério de
sulfeto, a recuperação de ouro foi próxima de 80%, 14% superior à FS
Um novo recorde de produção concentrada desde o início da produção comercial (22% acima do trimestre
anterior, que era de 12.119 DMT)
A produção de ouro no período foi 17% superior ao trimestre anterior (5.724 Oz vs 4.879 Oz) devido ao
maior teor da Glory Hole e a um aumento de 7% nas recuperações do Minério de Sulfeto

Outros desenvolvimentos
Em 10 de dezembro de 2018, a Companhia declarou produção comercial na mina de Aranzazu. Como resultado,
tanto a receita quanto os custos operacionais da Aranzazu são reconhecidos nas demonstrações consolidadas de
perda e perda abrangente. Além disso, o desenvolvimento da mina relacionado a Aranzazu foi reclassificado para o
ativo imobilizado e o esgotamento começa. A produção comercial foi alcançada com antecedência e com menos
necessidades de capital em comparação com o plano de negócios. Um excelente registro de segurança foi alcançado
durante o período de aceleração e durante a conclusão de vários projetos de infraestrutura. A construção da nova
instalação de descarte de rejeitos (TD5) foi concluída em 5 de abril de 2019.
Desenvolvimentos Estratégicos e Geologia
Em 2019, a Aura realizou uma análise dos dados de exploração, mapeamento geológico e amostragem de superfície
em Aranzazu, próximo do distrito de mina. Uma inspeção magnética 3D foi realizada também New-Sense Geophysics
Ltd. Uma inversão magnética 3D indicou que a principal área de mina (Escarnito do buraco da glória (Glory Hole))
está aberta até embaixo e um programa de perfuração foi iniciado no final de 2019, com expectativa de conclusão
no início do 2º trimestre de 2020. O mapeamento e a amostragem geológicos, juntamente com os dados geofísicos,
estão gerando uma quantidade significativa de novos alvos em estágio inicial no distrito, principalmente na zona de
El Cobre e Cerro Conejos, onde foram encontrados veios de alto grau e novas zonas de escarnitos.
Em 2020, a Aura planeja investir mais em geologia entre US$ 5 milhões e US$ 8 milhões em Aranzazu. O principal
objetivo é converter parte significativa dos recursos inferidos existentes em M&I na zona do buraco da glória (Glory
Hole) e também explorar ainda mais as metas regionais.
Atualmente, a Administração está avaliando um projeto de estágio avançado destinado a aumentar a capacidade de
produção em até 30% anualmente, paralelamente ao plano de Exploração mencionado acima e manterá o mercado
informado sobre possíveis desenvolvimentos.
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Projeto Almas
Almas é 100% de propriedade da Aura Minerals e está localizado no município de Almas, no estado do Tocantins,
Brasil. O projeto consiste em três áreas separadas de mineração a céu aberto e uma instalação central de
processamento. Os três principais depósitos de ouro do Projeto de Ouro de Almas - Paiol, Cata Funda e Vira Saia estão localizados ao longo de um corredor de 15 km de extensão do Cinturão de Rochas Verdes de Almas, que abriga
inúmeras ocorrências de ouro do tipo orogênico.
O Projeto Almas contém 762.000 Oz. de Au nas categorias medidas e indicadas. Um plano de mina também foi
concluído pela SRK, que estimou 534.000 Oz. de Au na categoria de reserva comprovada e provável.
Atualmente, a Aura está se concentrando na fase de engenharia, com o objetivo de reduzir e selecionar a melhor
tonelagem de produção para a planta e melhorar seu desempenho econômico quando comparado com os estudos
da Rio Novo. Espera-se que isso seja alcançado através de uma combinação de custos operacionais mais baixos com
os parceiros operacionais existentes da Aura no Brasil, melhores notas de ouro por meio de mineração mais seletiva
e uma filosofia de despesas de capital enxutas, porém racionais. Após a produção comercial, a administração planeja
investir em geologia e explorar alternativas para melhorar ainda mais a produção e os fluxos de caixa.
A Companhia iniciou um estudo (o "Estudo"), que incorporará uma estratégia de execução de projeto recém-definida
com o objetivo de reduzir os requisitos de investimento e otimizar os fluxos de caixa do projeto. Durante o segundo
trimestre de 2019, a Companhia contratou a “Ausenco”, uma contratada de engenharia, para apoiar o
desenvolvimento do estudo. A Companhia também contratou a “SRK” para auxiliar nos estudos em escala de minas.
A Companhia planeja gerar um novo plano de produção como parte do estudo de Viabilidade e engenharia básica
durante 2020 e declarar a produção comercial em 2022. No entanto, a capacidade de atingir esse prazo também
depende de variáveis, tais como ambiente final e licenciamento da operação.

Matupá
Os direitos minerais de Matupá compreendem cerca de 816 quilômetros quadrados de terras prospectivas
localizadas na prolífica província de ouro de Alta Floresta, no estado de Mato Grosso, Brasil. A propriedade foi
adquirida por meio da fusão com a Rio Novo em 2018 e é composta por 18 licenças de mineração. O projeto se
beneficia de uma excelente infraestrutura na região, como boas estradas, energia, água e mão de obra qualificada.
Em 2019, as atividades de exploração foram focadas no Bloco de Alto Alegre, com importantes anomalias do solo
para cobre e ouro delineadas e a descoberta de um veio de alto grau significativa (Valdemar), além de várias outras
amostras de lascas de superfície de alto grau em uma área mais ampla. As amostras de canal no veio Valdemar
produziram valores de 261g / t Au, 179,2 g / t Au, 195g / t Ag e 2,73% Cu.
Com os recursos existentes de 332 k Oz ou M&I e novas descobertas de alto grau, a Matupa tem potencial para se
tornar uma operação de mina de ouro, de tamanho semelhante ao Almas. Durante o ano de 2020, a Aura planeja
investir US$ 1,2 milhão em geologia com o objetivo de aumentar ainda mais as reservas para poder iniciar a fase de
mina e engenharia posteriormente.
Indicação de um possível pórfiro de cobre: embora a Aura não tenha se concentrado nele durante a fusão com a Rio
Novo, nos últimos anos foi encontrada uma forte indicação de um possível pórfiro de cobre. A análise histórica dos
dados de exploração realizada em 2018 observou uma anomalia significativa de cobre e molibdênio localizada a 1,8
km do depósito X1 e o cobre anômalo ocorre no buraco FX1D0047 com 173m a 0,11% Cu, de 20,5 a 193,56m (final
do buraco).
No entanto, estudos adicionais e atividades de exploração são necessários para confirmar essa hipótese e esses
estudos continuarão sendo realizados durante o ano de 2020.
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São Francisco
São Francisco é uma mina de ouro de lixiviação a céu aberto localizada perto do Complexo EPP da Aura, no sudoeste
do estado de Mato Grosso, Brasil, aproximadamente a 560 km a oeste de Cuiabá, capital do estado.
A mina de ouro de São Francisco está em operação há 10 anos e está sob Cuidados e Manutenção desde 2016.
O local possui uma planta de produção já instalada e a maioria das licenças está em ordem para reinicialização, caso
consiga comprovar depósitos de ouro adicionais durante uma nova campanha geológica. São esperadas sinergias
com o Complexo EPP em caso de reinicialização, uma vez que estão a 85 km do complexo EPP.
Nos anos anteriores com restrições de caixa, uma pequena exploração perto da mina foi realizada e as reservas
foram esgotadas. A Aura está avaliando alternativas para reiniciar o Projeto. O distrito geológico é promissor e já
foram identificadas 4 áreas-alvo, tais como South Dome, South Canyon, Área 3 e Área 5. Durante 2020, um programa
limitado de perfuração está planejado para investigar potenciais novos recursos atualizados e estabelecer uma
reserva atualizada

Tolda Fria

O Projeto de Ouro de Tolda Fria é 100% de propriedade da Aura Minerals e foi adquirido através da fusão da Rio
Novo em 2018. O projeto está localizado a aproximadamente 10 km a sudeste da cidade de Manizales, no
Departamento de Caldas, Colômbia. Essa propriedade contém mineralização de alto grau significativa e 14 km de
desenvolvimento subterrâneo para acesso à exploração que foi usado para concluir uma estimativa de recursos em
conformidade com 43-101.
Com 947.000 onças de ouro em recursos inferidos, a empresa continua a avaliar possíveis maneiras de desenvolver
ainda mais Tolda Fria.

6.

RESULTADOS DAS OPERAÇÕES

Os detalhes da receita líquida, custo de produção, exaustão e amortização e margem bruta são apresentados abaixo:

Três meses encerrados
em dezembro de 2019

Três meses encerrados
em dezembro de 2018

Doze meses encerrados
em 31 de dezembro de
2019

Doze meses encerrados
em 31 de dezembro de
2018

San Andres

27.075

14.127

79.586

82.233

Minas brasileiras

19.305

17.689

75.911

73.130

Aranzazu

23.273

2.349

70.705

2.349

69.653

34.165

226.202

157.702

15.750

15.923

53.766

70.350

Receitas:

Custo de Produção:
San Andres
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Minas brasileiras

12.948

12.699

52.689

52.957

Aranzazu

10.681

1.400

49.142

1.400

Redução e Amortização:
San Andres

1.705

1.451

6.732

7.736

Minas brasileiras

2.717

2.033

8.663

7.702

Aranzazu

1.975

282

6.949

282

6.397

3.766

22.344

15.720

San Andres

9.620

(3.247)

19.088

4.137

Minas brasileiras

3.640

2.957

14.559

12.471

Aranzazu

10.617

667

14.614

667

23.877

377

48.261

17.275

Margem Bruta:

Receita Líquida
A receita líquida total do quarto trimestre de 2019 aumentou 104% em comparação com o mesmo período de 2018.
Em dólares, o aumento de US$ 35.488 foi impulsionado principalmente pelo aumento da receita de cobre em
Aranzazu no valor de US$ 20.924, aumento da produção em San Andrés e aumento dos preços do ouro.
O gráfico abaixo resume o ramp-up e o aumento das receitas por trimestre desde o primeiro trimestre de 2019:
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Despesas de exploração
Três meses encerrados
em dezembro de 2019

Três meses encerrados
em dezembro de 2018

Doze meses encerrados
em 31 de dezembro de
2019

Doze meses encerrados
em 31 de dezembro de
2018

Mina San Andres

68

175

242

800

Projetos brasileiros

457

200

3.005

2.997

Mina Aranzazu

40

30

278

63

565

405

3.525

3.860

As despesas de exploração de outros projetos brasileiros, Matupa e Aranzazu, representam principalmente custos
relacionados ao aumento dos esforços para descobrir novas áreas de mineração em potencial.
Despesas de Cuidados e Manutenção

Três
meses Três
meses
encerrados
em encerrados
em
dezembro
de dezembro de 2018
2019

Doze
meses
encerrados em 31
de dezembro de
2019

Doze
meses
encerrados em 31
de dezembro de
2018

Mina Aranzazu

-

(24)

-

697

Projeto Serrote

-

-

-

421

Projetos Rio Novo

(608)

656

253

950

Projetos
brasileiros

227

1.072

1.270

3.088

(381)

1.704

1.523

5.156

A despesa com cuidados e manutenção de outros projetos brasileiros e da Rio Novo representa principalmente
custos com a manutenção de provisões adequadas para segurança, contratos, licenças ambientais e manutenção
adequada dos ativos (Vide Seção 9 - Transações com Partes Relacionadas).
Despesas gerais e administrativas
Três meses encerrados
em dezembro de 2019

Três meses encerrados
em dezembro de 2018

Doze meses encerrados
em 31 de dezembro de
2019
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Salários e benefícios

1.283

861

5.434

4.019

Honorários profissional e
de consultoria

960

1.168

3.106

4.093

Taxas
legais,
de
arquivamento, listagem e
transferência de agentes

2

106

285

504

Seguro

306

219

914

809

Honorários dos Diretores

55

35

168

169

Custo de ocupação

46

76

178

311

Fusão e aquisição

-

-

-

646

Despesas de viagem

93

117

530

415

Despesa de pagamento
com base em ações

137

321

449

473

Depreciação
amortização

5

9

26

33

Despesa de depreciação
do arrendamento

28

-

102

-

Outros

35

(713)

668

289

2.950

2.199

11.860

11.761

e

Os custos gerais e administrativos incluem o seguinte e a comparação do quarto trimestre de 2019 a 2018 referese principalmente aos seguintes itens:
● Os salários e benefícios aumentaram devido a outros empregados na Aranzazu.
● As taxas de seguro aumentaram devido ao aumento da cobertura na EPP e nova cobertura para Aranzazu.
● Os custos de viagem aumentaram ano após ano devido a viagens adicionais dos empregados e consultores
da Companhia às minas.
● O outro aumento de despesas é impulsionado principalmente por várias despesas, como serviços públicos,
gás, material de escritório etc. devido às operações do ano inteiro em Aranzazu.
Custos financeiros

Despesa de acréscimo
(nota 16)

Três meses encerrados
em dezembro de 2019

Três meses encerrados
em dezembro de 2018

Doze meses encerrados
em 31 de dezembro de
2019

Doze meses encerrados
em 31 de dezembro de
2018

1.653

169

2.333

745
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Despesa de juros do
arrendamento
(nota
18(b))

12

-

49

-

Despesa de juros sobre
dívidas (nota 14)

808

(112)

2.962

1.602

Custo financeiro do
benefício pós emprego

463

164

867

560

Outros juros e custos
financeiros

1.003

305

1591

685

3.939

526

7.802

3.592

O aumento da despesa de juros sobre dívidas está relacionado principalmente às novas dívidas associadas ao reinício
de Aranzazu (consulte a Seção 7 - Liquidez e Recursos de Capital). Para mais informações, consulte a Nota 14 das
Demonstrações Financeiras.
O aumento na despesa de acréscimo está relacionado aos novos ativos de direito de uso reconhecidos em 2019
devido à adoção do IFRS e ao reconhecimento de um passivo adicional de ARO às taxas de desconto aplicáveis. Para
mais informações, consulte a Nota 16 das Demonstrações Financeiras.
Outras receitas (perdas)

Três
meses Três
meses
encerrados
em encerrados
em
dezembro
de dezembro de 2018
2019

Doze
meses
encerrados em 31
de dezembro de
2019

Doze
meses
encerrados em 31
de dezembro de
2018

Perda líquida em (11)
opção de compra
e contratos de
preço fixo

(1.404)

(5.144)

284

Ganho
alienação
ativos

-

(109)

1.019

(376)

(2.258)

(530)

(1.765)

1.094

(696)

104

(1.314)

(686)

(8.207)

877

Ganho
cambial

na (2)
de

(perda) 464

Outros itens
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Três
meses Três
meses
encerrados
em encerrados
em
dezembro
de dezembro de 2018
2019

Doze
meses
encerrados em 31
de dezembro de
2019

Doze
meses
encerrados em 31
de dezembro de
2018

Perda líquida em (11)
opção de compra
e contratos de
preço fixo

(1.404)

(5.144)

284

Ganho
alienação
ativos

-

(109)

1.019

(376)

(2.258)

(530)

(1.765)

1.094

(696)

104

(1.314)

(686)

(8.207)

877

Ganho
cambial

na (2)
de

(perda) 464

Outros itens

A perda líquida sobre opções de compra/venda e contratos de preço fixo foi impulsionada principalmente pelo
aumento ainda maior dos preços do ouro em 2019, acima dos preços de exercício das opções de compra que foram
inseridas em zero cost collars.
A perda cambial foi impulsionada principalmente pela significativa desvalorização do real em relação ao dólar norteamericano.
Os outros itens decrescentes nos três meses findos em 31 de dezembro de 2019 em comparação com 31 de
dezembro de 2018 foram devidos a despesas de royalties para Aranzazu.

7.

RESUMO DOS RESULTADOS TRIMESTRAIS

A tabela a seguir apresenta as informações financeiras intermediárias consolidadas não auditadas selecionadas para
cada um dos oito trimestres concluídos mais recentemente:
* 1 No trimestre findo em 31 de dezembro de 2018, a reversão de perdas por impairment registrada está relacionada ao reinício de Aranzazu.
Trimestre fiscal
encerrado
Receita Líquida
Ativo circulante
líquido (passivo)
Propriedade, planta
e equipamento
Recuperação por
imparidade (1,2)

31 de
dezembro
de 2019
69.653
22.820

30 de
setembro
de 2019
69.919
9.528

30 de
junho de
2019
50.375
(3.279)

31 de
março de
2019
36.255
6.179

31 de
dezembro
de 2018
34.165
18.374

30 de
setembro
de 2018
33.176
32.866

30 de
junho de
2018
45.338
32.718

31 de
março de
2018
45.023
26.882

212.496

214.361

215.059

214.441

205.197

142.244

134.768

132.299

-

-

-

53.701

-

-

-
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Ganho na aquisição
do Projeto Rio Novo
Project
(Perda) Resultado
por período
(Perda) Resultado
por ação
Básico
Diluído

8.

-

-

29.725

3.799

6,83
6,80

0,87
0,87

-

-

-

21.898

(3.913)

(4.723)

45.179

837

(5.330)

11.280

(0,90)
(0,90)

(1,08)
(1,08)

10,42
10,26

0,20
0,20

(1,20)
(1,20)

3,10
3,10

RECURSOS DE LIQUIDEZ E CAPITAL

A Administração da Companhia acredita que nossas operações em andamento e fluxos de caixa associados
fornecerão liquidez suficiente para continuar financiando nosso crescimento planejado no curto prazo e que
teremos acesso a dívida adicional à medida que crescermos para apoiar uma expansão adicional.
Periodicamente, a Companhia reembolsará os saldos pendentes de seu crédito rotativo com o fluxo de caixa
operacional e o fluxo de caixa de outras fontes.
A Companhia aumentou seu caixa de US$ 23.708 desde o início do quarto trimestre de 2019 para US$ 38.870 no
final do quarto trimestre de 2019.
Os detalhes são apresentados abaixo:
Três meses encerrados
em dezembro de 2019

Três meses encerrados
em dezembro de 2018

Doze meses encerrados
em 31 de dezembro de
2019

Doze meses encerrados
em 31 de dezembro de
2018

Caixa líquido gerado por
(utilizado em) atividades
operacionais

18.320

2.745

36.412

11.278

Caixa líquido gerado por
(utilizado em) atividades
de investimento

(6.272)

(29.640)

(15.399)

(10.633)

Caixa líquido gerado por
(utilizado em) atividades
financeiras

2.712

(1.060)

7.895

(1.927)

14.760

(27.955)

28.908

(1.282)

O aumento na posição de caixa de US$ 14.760 durante os três meses findos em 31 de dezembro de 2019 foi
composto por:
●

●

O fluxo de caixa das atividades operacionais de US$ 18.320 composto por: lucro líquido de US$ 29.725, itens
que não afetam o caixa de US$ (6.983) (vide Nota 27 (a) das Demonstrações Financeiras), variações no
capital de giro de US$ (4.111) ( ver Nota 27 (b) das Demonstrações Financeiras), impostos pagos de $ (359)
e alterações em outros ativos e passivos de $ 48.
O dinheiro usado nas atividades de investimento de US$ (6.272) é composto por: compras de ativos
imobilizados (US$ 6.272), principalmente relacionadas à continuação do desenvolvimento da mina de
Aranzazu.
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●

Fluxo de caixa das atividades de financiamento de US$ 2.712 composto por: recursos recebidos do FIFOMI
para Aranzazu US$ 3.596, redução dos pagamentos principais dos passivos de arrendamento US$ 1.248,
pagamento de empréstimos de curto prazo $ (1.084), pagamento de outros passivos de US$ (410) e juros
pagos de $ (638).

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia tem as seguintes obrigações de dívida:

Dívida Financeira

Total

Menos de 1 ano

De 1 a 3 anos

De 4 a 5 anos

Banco Occident

2.158

2.158

-

-

Banco Atlántida

5.950

1.596

3.481

872

Banco ABC Brasil S.A.

6.806

2.758

4.048

-

Banco Santander Brasil

4.822

4.822

-

-

Banco Votorantim

3.670

576

3.094

-

FIFOMI Credit Facility

3.596

75

1.798

1.723

IXM S.A.

15.952

10.119

5.833

-

42.954

22.104

18.255

2.595

Para uma discussão detalhada das dívidas mencionadas acima, consulte a Nota 146516 nas Demonstrações
Financeiras. No curso normal dos negócios, a Companhia possui contas comerciais a pagar e outras contas a pagar
devidas e pelo fechamento e restauração de minas, que são discutidas nas Demonstrações Financeiras.
Atualmente, a administração trabalha para substituir as linhas de crédito financeiro de curto prazo pelas de prazo
mais longo.

9.

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Exceto conforme estabelecido neste MD&A, para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 e na data
deste MD&A, a Companhia não assumiu nenhuma obrigação contratual que esteja fora do curso normal dos
negócios.
A Companhia tem os seguintes compromissos para o futuro:
Dentro de 1 ano

De 2 a 3 anos

De 4 a 5 anos

Mais de 5 anos

Total

Comércio e outras
contas a pagar

56.992

-

-

-

56.992

Passivos financeiros
derivativos

227

-

-

-

227

Empréstimos
curto prazo

22.104

18.225

2.595

-

42.954

de
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Provisão
dosagem
restauração
minas

para
e
de

Outros passivos e
arrendamentos

10.

-

3.436

2.845

23.861

30.142

1.944

560

-

-

2.504

81.267

22.251

5.440

23.861

132.819

TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

Aquisição da Rio Novo
Em 18 de dezembro de 2017, a Companhia e Rio Novo firmaram um acordo para combinar e criar um portfólio de
propriedades de mineração com uma vida útil de produção de longo prazo. Em 22 de fevereiro de 2018, a Companhia
e a Rio Novo anunciaram, de acordo com o Instrumento Multilateral 61-101 - Proteção dos Titulares de Valores
Minoritários em Transações Especiais (“MI 61-101”), que a fusão proposta (a “Fusão”) da Companhia e da Rio Novo
foram aprovados por seus respectivos acionistas em assembleias extraordinárias dos respectivos acionistas. Em 2 de
março de 2018, a Companhia e a Rio Novo anunciaram a conclusão da Fusão nos termos do Artigo 170 da Lei das
Sociedades Comerciais das Ilhas Virgens Britânicas de 2004 (Ilhas Virgens Britânicas), segundo o qual a Companhia
se fundiu com Rio Novo e a existência corporativa separada da Rio Novo não mais era aplicável. Após a conclusão
da Fusão, todas as ações da Rio Novo foram convertidas automaticamente na quantidade relevante de ações da
Companhia, com os titulares de ações da Rio Novo recebendo 0,0053 ações ordinárias por cada ação da Rio Novo
detida (sendo um total de 947.396 ações ordinárias da empresa). Como parte da Fusão, a Companhia também emitiu
(i) 31.418 ações ordinárias para os titulares de ações diferidas da Rio Novo em circulação em 18 de dezembro de
2017 e (ii) opções para adquirir 10.700 ações ordinárias da Companhia para os titulares de opções da Rio Novo (que
foram canceladas). A aprovação da Fusão foi realizada de acordo com o documento MI 61-101 devido às
participações da Northwestern Enterprises Ltd (“Northwestern”) em cada uma das empresas e na Rio Novo. A
Northwestern é da propriedade beneficiária, controlada ou dirigida por Paulo Brito, presidente do conselho de
administração da Companhia (o "Conselho").
Conforme observado acima e como resultado da Fusão, em 16 de abril de 2018, a Companhia firmou um cronograma
de pagamentos com a Northwestern, segundo o qual a Companhia concordou em pagar as notas de US$ 3.576. Em
31 de dezembro de 2019, o saldo devedor do empréstimo da Northwestern era US$ zero.
A Companhia, através de sua subsidiária integral Rio Novo, mantém um contrato de royalties com a Mineração Santa
Elina Ind. e Com. S.A., segundo a qual a subsidiária pagará 1,2% do Retorno Líquido da Fundição sobre todo o ouro
extraído ou vendido, a partir do momento em que for declarada produção comercial. A subsidiária está atualmente
sob cuidados e manutenção.
Pagamentos de royalties da Irajá
Como parte da transação de EPP com a Yamana Gold Inc. (“Yamana”), a Mineração Apoena S.A. (“Apoena”) celebrou
um contrato de royalties (o “Contrato de Royalties EPP”), datado de 21 de junho de 2016, com a Serra da Borda
Mineração e Metalurgia S.A. (“SBMM”), uma subsidiária totalmente controlada da Yamana. A partir de 21 de junho
de 2016, a Apoena pagará à SBMM royalties (“Royalties”) de 2,0% do Retorno Líquido da Fundição sobre todo o ouro
extraído ou beneficiado por ou para a Apoena (“Metais Objeto”) e vendido ou considerado vendido por ou para a
Apoena. A partir do momento em que a Apoena tiver pago royalties sobre até 1.000.000 de onças troy dos metais
objeto, os royalties, sem a exigência de qualquer ato ou formalidade adicional, serão reduzidos para 1,0% dos
retornos líquidos de fundição sobre todos os metais objeto vendidos ou considerados vendidos por ou para Apoena.
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Em 27 de outubro de 2017, a SBMM firmou um contrato (o “Contrato de Swap de Royalties”) com a Irajá Mineração
Ltda, empresa de propriedade ou controle benéfico por Paulo de Brito, empresa terceirizada, para a troca de
Royalties EPP por Royalties RDM (conforme definido no Contrato de Swap de Royalties) sem nenhuma alteração nos
termos de cálculo dos royalties. A Companhia incorreu em despesas com os royalties relacionados de US$ 1,4 milhão
no exercício de 2019 e possui um passivo pendente de US$ 145,5 mil em 31 de dezembro de 2019.
Compensação de gerenciamento de chaves
A remuneração total paga ao pessoal-chave da administração, a remuneração dos diretores e outros membros do
pessoal-chave da administração para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018 é a seguinte:
Salários e benefícios para empregados de curto prazo
Pagamentos baseados em ações
Benefícios de rescisão

11.

2019
2.417
567
348
3.332

2018
2.536
347
2.883

TRANSAÇÃO PROPOSTA

Refinanciamento do Banco Santander
Em janeiro de 2020, a Mineração Apoena e o Banco Santander Brasil concordaram em refinanciar um contrato de
empréstimo no valor de US$ 4.500. O novo empréstimo tem uma taxa de juros anual de 7,18% com uma data de
vencimento em janeiro de 2021.
Aquisição potencial da Para Resources
Em 10 de fevereiro de 2020, a Companhia assinou um Termo de Compromisso vinculativo para comprar uma mina
de Ouro no Arizona, EUA, chamada “Gold Road” da Para Resources. A conclusão da transação ainda está pendente
da conclusão do due diligence legal, entre outros procedimentos, e está prevista para ocorrer no início de março.
A aquisição terá um preço de US$ 1,00, enquanto a Companhia assume uma dívida sem recurso de US$ 35 milhões,
com a opção de pagamento antecipado de US$ 24 milhões durante o primeiro ano.

12.

ALTERAÇÕES NAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

A Companhia adotou as seguintes novas normas revisadas, com vigência em 1º de janeiro de 2019. Essas alterações
foram feitas de acordo com as disposições transitórias aplicáveis.
IFRS 16 - Arrendamentos
A IFRS 16 ‘Arrendamentos’ substitui a IAS 17 ‘Arrendamentos’, junto com três Interpretações (IFRIC 4 ‘Determinação
quanto a se um Acordo contém Arrendamento’, SIC 15 ‘Operações de Arrendamento - Incentivos’ e SIC 27 ‘Avaliação
do Teor de Transações que Envolvem a Forma Legal de Arrendamento’). A norma sobre arrendamentos foi emitida
em janeiro de 2016 e passa a viger para períodos de declaração anual com início a partir de 1º de janeiro de 2019
para pessoas jurídicas de capital aberto, sendo permitida a adoção antecipada desde que a IFRS 15 tenha sido
aplicada ou seja aplicada na mesma data que a IFRS 16. A Companhia adotou a IFRS 16 com vigência em 1º de janeiro
de 2019 usando a abordagem retroativa modificada. Os comparativos do período de declaração de 2018 não foram
retificados e estão contabilizados de acordo com a IAS 17, Arrendamentos, e a IFRIC 4, ‘Determinação quanto a se
um Acordo contém Arrendamento’, conforme permitido pelas disposições transitórias específicas na norma. Os
ajustes transitórios decorrentes da adoção são reconhecidos no balanço patrimonial de abertura em 1º de janeiro
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de 2019. Os ativos de direito de uso associados foram mensurados pelo valor igual ao passivo de arrendamento,
ajustado pelo valor de quaisquer pagamentos de arrendamento antecipados ou acumulados relacionados aos
arrendamentos reconhecidos no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018.

13.

ESTIMATIVAS CONTÁBEIS CRÍTICAS

A preparação das demonstrações financeiras consolidadas requer que a administração faça estimativas e
julgamentos e estabeleça premissas que afetam os valores declarados dos ativos e dos passivos e divulgações de
passivos contingentes. As estimativas e os julgamentos da administração são avaliados continuamente, e são
baseados na experiência histórica e em outros fatores que a administração acredita serem razoáveis nessas
circunstâncias. Os resultados efetivos podem divergir dessas estimativas.
A Companhia identificou as seguintes políticas contábeis críticas, segundo as quais são feitos julgamentos,
estimativas e premissas significativas, e quando os resultados reais podem diferir dessas estimativas em diferentes
premissas e condições, e podem afetar substancialmente os resultados financeiros ou as demonstrações
consolidadas de origem e aplicação de recursos da Companhia declarados em períodos futuros.
a)

Determinação de reservas de minério e reservas

A Companhia determina recursos e reservas minerais de acordo com os princípios incorporados nas normas do
Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum para reservas e recursos minerais, conhecidos como Normas
do CIM. As informações são compiladas regularmente por Pessoas Qualificadas e relatadas segundo o Instrumento
Nacional 43-101, Padrões de Divulgação de Projetos Minerais (“NI-43-101”). As reservas e os recursos minerais
determinados dessa maneira são usados no cálculo da despesa de exaustão, na avaliação dos encargos com redução
ao valor recuperável e nos valores contábeis dos ativos, e na previsão do momento do pagamento dos custos de
fechamento e restauração de minas.
Existem inúmeras incertezas inerentes à estimativa de recursos e reservas minerais, e as premissas válidas no
momento da estimativa podem mudar significativamente quando novas informações se tornam disponíveis.
Alterações nos preços previstos de commodities, taxas de câmbio, custos de produção ou taxas de recuperação
podem alterar a situação econômica de reservas e recursos e, finalmente, resultar na retificação de reservas e
recursos.
b)

Redução ao valor recuperável dos ativos

De acordo com a política contábil da Companhia, cada ativo ou CGU é avaliado a cada data de declaração para
determinar se há alguma indicação de redução ao valor recuperável. Se existir tal indicação, é realizada uma
estimativa formal do valor recuperável e uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida, na medida em
que o valor contábil exceder o valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou CGU é medido pelo valor mais
alto entre FVLCD ou VIU.
A determinação do FVLCD e do VIU exige que a administração faça estimativas e premissas sobre volumes de
produção e vendas esperados, preços de metais, reservas, custos operacionais, custos de fechamento e restauração
de minas, futuros investimentos em bens de capital e taxas de desconto apropriadas de fluxos de caixa futuros. As
estimativas e premissas estão sujeitas a riscos e incertezas e, como tal, existe a possibilidade de que mudanças nas
circunstâncias alterem essas projeções, o que pode impactar o valor recuperável dos ativos. Em tais circunstâncias,
parte ou a totalidade do valor contábil dos ativos poderá sofrer redução ao valor recuperável ou encargo de redução
do valor recuperável reduzido com o impacto registrado nas demonstrações consolidadas do resultado.
Se, após a Companhia ter reconhecido anteriormente uma perda por redução ao valor recuperável, as circunstâncias
indicarem que o valor recuperável dos ativos correspondentes é maior que o valor contábil, a Companhia reverte a
perda por redução ao valor recuperável pelo valor em que o valor justo revisado exceder seu valor contábil, até o
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máximo da perda por redução ao valor recuperável anterior. Em nenhuma hipótese o valor contábil revisado
excederá o valor contábil original, após depreciação ou amortização, que teria sido determinado se nenhuma perda
por redução ao valor recuperável tivesse sido reconhecida.
c)

Avaliação do estoque de produção em andamento

O inventário de pad de lixiviação é composto de minério que foi extraído da mina e colocado no pad de lixiviado
para posterior processamento. Os custos são adicionados ao inventário de pad de lixiviação com base nos custos
atuais de mineração, e são removidos do inventário de pad de lixiviação à medida que as onças de ouro são
recuperadas na planta, com base no custo médio por onça recuperável no pad de lixiviação. A quantidade de ouro
recuperável em processamento é uma estimativa de engenharia que se baseia no grau esperado e na recuperação
de ouro do minério colocado no pad de lixiviação. A natureza do processo de lixiviação limita inerentemente a
capacidade de monitorar com precisão os níveis de estoque. No entanto, a estimativa de ouro recuperável colocada
no pad de lixiviação é reconciliada com a produção real de ouro e as estimativas de engenharia são refinadas com
base nos resultados reais ao longo do tempo. A recuperação definitiva de ouro de cada pad de lixiviação não será
conhecida até que o processo de lixiviação seja concluído.
O minério em estoques é composto de minério extraído da mina e disponível para beneficiamento posterior. Os
custos são adicionados ao minério em estoques, ao custo atual de mineração, e removidos ao custo médio
acumulado por tonelada.
d)

Provisões para fechamento e restauração de minas

Os valores registrados para as obrigações de fechamento e restauração de minas são baseados em estimativas
preparadas por especialistas ambientais terceirizados, se disponíveis, nas jurisdições em que a Companhia opera ou
por especialistas ambientais da Companhia. Essas estimativas baseiam-se em atividades de remediação que são
exigidas pelas leis ambientais, no momento esperado dos fluxos de caixa e nas taxas de juros livre de risco e antes
dos impostos às quais os fluxos de caixa estimados foram descontados. Essas estimativas também incluem uma
suposição sobre a taxa à qual os custos podem inflar em períodos futuros. Os resultados reais podem ser diferentes
dessas estimativas. As estimativas sobre o que esses valores justos são calculados requerem amplo julgamento sobre
a natureza, o custo e época do trabalho a ser concluído, e podem mudar com alterações futuras nos custos, nas leis
e regulamentos ambientais e nas práticas de remediação.
e)

Alocação do preço de compra

As combinações de negócios requerem julgamento e estimativas a serem feitos na data da aquisição com relação à
identificação do adquirente, determinação do valor justo dos ativos e passivos. A estimativa de reservas e recursos
está sujeita a premissas relacionadas à vida útil da mina e pode mudar quando novas informações estiverem
disponíveis.
Mudanças nas reservas e recursos como resultado de fatores como custos de produção, taxas de recuperação, grau
ou reservas ou preços de commodities, podem afetar as taxas de depreciação, os valores contábeis dos ativos e
provisão para descomissionamento. Mudanças nas premissas sobre preços de commodities de longo prazo,
demanda e oferta de mercado e ambientes econômicos e regulatórios também podem impactar o valor contábil dos
ativos.
O excedente:
•
da contraprestação transferida,
•
do valor de qualquer participação não controladora na entidade adquirida, e
•
do valor justo na data de aquisição de qualquer participação acionária anterior na entidade adquirida
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sobre o valor justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos é registrado como ágio. Se esses valores forem
inferiores ao valor justo dos ativos líquidos identificáveis do negócio adquirido, a diferença é reconhecida
diretamente no resultado como uma compra vantajosa.
f)

Imposto de renda

A preparação das demonstrações financeiras consolidadas requer uma estimativa do imposto de renda em cada
uma das jurisdições em que a Companhia opera. O processo envolve uma estimativa da exposição tributária atual
da Companhia e uma avaliação de diferenças temporárias resultantes de diferentes tratamentos de itens, como
exaustão e amortização, para fins fiscais e contábeis, e quando eles podem se reverter.
Essas diferenças resultam em ativos e passivos fiscais diferidos, que são incluídos nas demonstrações consolidadas
de origem e aplicação de recursos da Companhia. Também é feita uma avaliação para determinar a probabilidade
de que os futuros ativos fiscais da Companhia sejam recuperados a partir de lucros tributáveis futuros. Na medida
em que a recuperação não seja considerada provável, os benefícios fiscais relacionados não são reconhecidos.
É necessário julgamento para avaliar continuamente alterações em interpretações, regulamentos e legislação
tributários para garantir que os passivos estejam completos e garantir que os ativos, líquidos de provisões para
avaliação, sejam realizáveis. O impacto de diferentes interpretações e aplicações pode ser relevante.
Em 2019, dados os dois exercícios anteriores de lucros tributáveis da mina Aranzazu e as considerações dos atuais
lucros tributáveis futuros esperados, a administração reconheceu um efeito de $18.879 em prejuízos fiscais
anteriormente não reconhecidos. A administração considerou provável que lucros tributáveis futuros estariam
disponíveis, contra os quais tais perdas possam ser compensadas.

14.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS E OUTROS INSTRUMENTOS

Os instrumentos financeiros da Companhia em 31 de dezembro de 2019 consistem em caixa e equivalentes a
caixa, recebíveis, passivos de derivativos, empréstimos de curto prazo, contas a pagar a fornecedores de outros,
apresentados ao valor justo. Os instrumentos financeiros da Companhia são denominados em US$.
O Risco do Preço do Ouro está associado principalmente à volatilidade que ocorrerá no mercado de commodities de
metais preciosos. Esse risco pode ser gerido através do hedge de uma parte da produção de óxido de ouro da
Companhia, por meio de contratos de preço fixo e contratos de opção de compra/venda. Em 31 de dezembro de
2019, a Companhia não possuía contratos de preço fixo em aberto. No entanto, em 31 de dezembro de 2019, a
Companhia possuía 24.500 onças com preços mínimos entre $1.350 e $1.480, e preços máximos entre $1.475 e
$1.700 por onça de ouro, com vencimento entre 31 de janeiro de 2019 e 31 de julho de 2020.
O Risco de Crédito está associado principalmente a contas a receber de clientes e contratos de derivativos. Em 31 de
dezembro de 2019, a Companhia considerou como baixo o risco de crédito com esses contratos financeiros.
O Risco de Taxa de Juros geralmente está associado a instrumentos financeiros de taxa variável e às taxas de juros
de mercado disponíveis no momento em que os instrumentos financeiros são adquiridos. A Companhia está exposta
ao risco de taxa de juros em seu caixa e equivalentes a caixa, uma vez que detém uma parcela de caixa e equivalentes
a caixa e caixa restrito em contas bancárias que auferem taxas de juros variáveis. Alguns dos empréstimos no México
têm taxa de juros variável baseada na LIBOR mais 7,00%, ou TIEE mais 4,2%. A Companhia monitora sua exposição
a taxas de juros e não celebrou contratos de derivativos para gerir esse risco.
O Risco de Moeda Estrangeira é geralmente associado a transações denominadas em moedas que não seja o US$. A
Companhia está exposta a ganhos ou perdas financeiros como resultado de oscilações cambiais em relação ao US$.
A Companhia possui operações localizadas em Honduras, Brasil e México. A Companhia mantém quantidades
suficientes de sua moeda para atender às necessidades de gastos estimadas com essas moedas. Em 31 de dezembro
de 2019, a Companhia possuía caixa e equivalentes a caixa de $38.870, dos quais $12.133 em dólares norte-
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americanos, $3.241 em dólares canadenses, $15.217 em reais, $6.303 em lempiras hondurenhas e $1.976 em pesos
mexicanos.

15.

GOVERNANÇA CORPORATIVA

O Conselho da Companhia e seus comitês seguem substancialmente as diretrizes de governança corporativa
recomendadas para companhias abertas, a fim de garantir transparência e prestação de contas aos acionistas. O
Conselho atual é composto por cinco indivíduos, três dos quais não são independentes da Companhia, e dois dos
quais não são partes relacionadas por serem independentes da administração. Atualmente, Rodrigo Barbosa não é
considerado independente devido ao seu cargo de Presidente e Diretor-Presidente da Companhia. O Sr. Brito não é
considerado independente devido à sua afiliação com a Northwestern. O Comitê de Auditoria é atualmente
composto por três conselheiros independentes da administração.
O Comitê de Auditoria cumpre seu papel de garantir a integridade das informações declaradas por meio da análise
das demonstrações financeiras consolidadas anuais auditadas intermediárias, antes de serem submetidas ao
Conselho para aprovação. O Comitê de Auditoria se reúne trimestralmente com a administração para revisar as
demonstrações financeiras consolidadas, incluindo as MD&A, e discutir outros assuntos financeiros, operacionais e
de controle interno. A Companhia também mantém auditores externos para auditar suas demonstrações financeiras
anuais consolidadas.
O Comitê de Auditoria revisou esta MD&A de acordo com seu estatuto, e o Conselho aprovou a divulgação aqui
contida. Além disso, qualquer cópia desta MD&A deve ser fornecida a qualquer pessoa que possa solicitá-la.

16.

CONTROLES DE DIVULGAÇÃO E CONTROLES INTERNOS SOBRE RELATÓRIOS FINANCEIROS

A administração da Companhia é responsável por projetar e manter controles internos adequados sobre os
relatórios financeiros (“ICFR”), sob a supervisão do Diretor-Presidente, do Vice-Presidente de Finanças e do
Controller Corporativo, para fornecer segurança razoável com relação à confiabilidade dos relatórios financeiros e à
preparação das demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as IFRS. A administração também é
responsável pela definição e eficácia dos controles e procedimentos de divulgação (“DC&P”), sob a supervisão do
Diretor-Presidente, do Vice-Presidente de Finanças e do Controller Corporativo, para fornecer garantia razoável de
que as informações relevantes relacionadas à Companhia são divulgadas aos diretores de certificação da Companhia.
Em 31 de dezembro de 2018, o Diretor-Presidente, o Vice-Presidente de Finanças e Controller Corporativo da
Companhia certificaram que os DC&P são efetivos e que, durante o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018,
a Companhia não fez nenhuma alteração relevante no ICFR que afetasse ou razoavelmente provavelmente poderia
afetar substancialmente o ICFR da Companhia.

17.

MEDIDAS DE DESEMPENHO NÃO RECONHECIDAS PELOS GAAP

Nesta MD&A, a Companhia incluiu o preço médio realizado do ouro por onça vendida, bruto; preço médio realizado
do ouro por onça vendida - líquido de impostos locais sobre vendas, hedge e amortizações de empréstimos em ouro;
custo de capital operacional por onça de ouro produzido; custos de capital operacional por libra de cobre produzida;
custos de manutenção all-in por onça vendida; EBITDA; EBITDA Ajustado; e dívida líquida, que são medidas de
desempenho não reconhecidas pelos GAAP. Essas medidas não reconhecidas pelos GAAP não possuem significado
padronizado dentro das IFRS e, portanto, podem não ser comparáveis a medidas similares apresentadas por outras
companhias. A Companhia acredita que essas medidas fornecem aos investidores informações adicionais que são
úteis na avaliação do desempenho da Companhia, e não devem ser consideradas isoladamente ou como um
substituto das medidas de desempenho preparadas de acordo com as IFRS.
A. Conciliação do resultado do exercício com o EBITDA ajustado

1. Nota de advertência sobre as medidas não-GAAP incluídas na Seção 18 deste documento (MD&A Discussão e Análise da Administração)

Aura Minerals | 125

Três meses encerrados
em dezembro de 2019

Três meses encerrados
em dezembro de 2018

Doze meses encerrados
em 31 de dezembro de
2019

Doze meses encerrados
em 31 de dezembro de
2018

Lucro do exercício

29.725

45.180

24.887

51.966

Restituição
(despesa)
com imposto de renda

(14.235)

3.290

(9.543)

5.406

Custos financeiros

3.939

526

7.802

3.592

Outros ganhos (perdas)

1.314

686

8.207

(877)

Depreciação

27.173

53.457

53.825

75.840

EBITDA

-

(53.701)

-

(53.701)

Reversão de redução ao
valor recuperável

27.173

(244)

53.825

22.139

B. Conciliação das demonstrações financeiras consolidadas com os custos de capital por onça de ouro produzida:
Três meses encerrados
em dezembro de 2019

Três meses encerrados
em dezembro de 2018

Doze meses encerrados
em 31 de dezembro de
2019

Doze meses encerrados
em 31 de dezembro de
2018

Custo de mercadorias
vendidas

45.776

33.788

177.941

140.427

Custo de mercadorias
vendidas relacionadas à
operação de cobre

(12.656)

(1.682)

(56.091)

(1.682)

Depreciação relacionada
a ouro

(4.422)

(3.484)

(15.395)

(15.438)

Custo de capital de ouro
vendido

28.698

28.622

106.455

123.307

Variação no estoque

1.688

(3.189)

1.755

(9.115)

Total de custo de capital
de ouro produzido

30.386

25.433

108.210

114.192

Onças
de
produzidas

ouro

33.432

26.724

114.307

121.734

Custos de capital por
onça de ouro produzida

908,89

951,69

946,66

938,05
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B. Conciliação das demonstrações financeiras consolidadas com os custos de capital por libra de cobre produzida:

Três meses encerrados
em dezembro de 2019

Três meses encerrados
em dezembro de 2018

Doze meses encerrados
em 31 de dezembro de
2019

Doze meses encerrados
em 31 de dezembro de
2018

Custo de mercadorias
vendidas

45.776

33.788

177.941

140.427

Custo
de
produção
relacionada à operação
de ouro

(33.120)

(32.106)

(121.850)

(138.745)

Depreciação relacionada
a cobre

(1.975)

(282)

(6.949)

(282)

Custo de capital de cobre
vendido

10.681

1.400

49.142

1.400

Variação no estoque

13

2.682

(2.400)

2.682

Total de custo de capital
de cobre produzido

10.694

4.082

46.742

4.082

Libras
de
produzidas

10.997.021

1.445.000

33.067.021

1.445.00

0,97

2,82

1,41

2,82

cobre

Custos de capital por
libra de cobre produzida

D. Conciliação das demonstrações financeiras consolidadas com o preço realizado por onça vendida:
Três meses encerrados
em dezembro de 2019

Três meses encerrados
em dezembro de 2018

Doze meses encerrados
em 31 de dezembro de
2019

Doze meses encerrados
em 31 de dezembro de
2018

Receita de ouro bruta

47.366

34.497

159.071

162.220

Imposto de venda de
ouro local

(986)

(2.681)

(3.574)

(6.867)

Receitas de ouro, líquido
de imposto de venda

46.380

31.816

155.426

125.455

Onças de ouro vendidas

34.593

25.424

115.426

125.455

Média de preço de ouro
realizado
por
onça
vendida, bruto (1)

1.369

1.306

1.378

1.293
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Média de preço de ouro
realizado
por
onça
vendida, líquido

1.341

1.204

1.347

1.238

E. Dívida líquida:

Empréstimos de curto prazo
Empréstimos de longo prazo
Menos: Caixa e equivalentes a caixa
Menos: Caixa restrito
Menos: Investimentos de curto prazo
DÍVIDA LÍQUIDA

18.

2019
22.104
20.850
(38.870)
(230)
3.854

2018
12.004
18.597
(10.507)
(10.148)
9.946

FATORES DE RISCO

As operações da Companhia estão expostas a riscos significativos devido à natureza das atividades de mineração,
exploração e desenvolvimento. Para obter detalhes sobre esses riscos, consulte os fatores de risco estabelecidos no
AIF da Companhia, que podem afetar substancialmente os resultados operacionais futuros da Companhia e causar
eventos reais substancialmente diferentes daqueles descritos nas declarações sobre estimativas e projeções
relacionadas à Companhia.

19.

DIVULGAÇÃO DE DADOS DE AÇÕES

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía o seguinte em circulação: 4.353.865 ações ordinárias, 230.150
opções de ações e 11.404 units de ações diferidas.

20.

NOTA DE ADVERTÊNCIA RELATIVA A INFORMAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES

Esta MD&A, e os documentos incorporados por referência neste documento contêm certas “informações sobre
estimativas e projeções” e “declarações sobre estimativas e projeções”, conforme definidas nas leis de valores
mobiliários aplicáveis (coletivamente, “declarações sobre estimativas e projeções”). Todas as declarações que não
sejam declarações de fatos históricos são declarações sobre estimativas e projeções. As declarações sobre
estimativas e projeções se referem a eventos futuros ou desempenho futuro e refletem estimativas, previsões,
expectativas ou crenças atuais da Companhia com relação a eventos futuros, e incluem, entre outras, declarações
com relação a: viabilidade econômica de um projeto; planos estratégicos, incluindo os planos da Companhia com
relação a suas propriedades; quantidade de reservas minerais e recursos minerais; quantidade de produção futura
em qualquer período; quantidade de toneladas de resíduos de minério; valor dos custos de mineração e transporte;
custos de capital; custos operacionais; taxas de strip e taxas de mineração; graus esperados e onças de metais e
minerais; recuperações de processamento esperadas; prazos esperados; preços de metais e minerais; vida útil da
mina; e programas de hedge de ouro. Frequentemente, mas nem sempre, as declarações sobre estimativas e
projeções podem ser identificadas pelo uso de palavras como "esperar", "antecipar", "planejar", "projetar",
"estimar", "supor", "pretender", "estratégia", “metas”, “objetivos” ou variações destas, ou declarar que
determinadas ações, eventos ou resultados “podem”, “poderiam”, “seriam”, deveriam” ou “serão” tomadas,
ocorrerão ou serão alcançados, ou a forma negativa de qualquer um desses termos e expressões semelhantes.
As declarações sobre estimativas e projeções são necessariamente baseadas em várias estimativas e premissas que,
embora consideradas razoáveis pela Companhia, estão inerentemente sujeitas a incertezas e contingências
significativas de negócio, econômicas e competitivas. As declarações sobre estimativas e projeções contidas nesta
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MD&A são baseadas, entre outros, nas seguintes estimativas e premissas: presença e continuidade de metais nos
projetos da Companhia, em graus modelados; volatilidade dos preços de ouro e cobre; capacidades de várias
máquinas e equipamentos; disponibilidade de pessoal, máquinas e equipamentos a preços estimados; taxas de
câmbio; preços de venda de metais e minerais; taxas de desconto apropriadas; alíquotas de impostos e taxas de
royalties aplicáveis às operações de mineração; custos de capital; perdas e diluições previstas de mineração; taxas
de recuperação de metais, exigências razoáveis de contingência; nossa capacidade esperada de desenvolver
infraestrutura adequada e que o custo para fazê-lo seja razoável; nossa capacidade esperada de desenvolver nossos
projetos, incluindo o financiamento desses projetos; e recebimento de aprovações regulatórias em termos
aceitáveis.
Riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, muitos dos quais estão além da capacidade de
previsão ou controle da Companhia, podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes
daqueles contidos nas declarações sobre estimativas e projeções. É feita referência específica ao AIF mais recente
da Companhia quanto a uma discussão de alguns dos fatores subjacentes às declarações sobre estimativas e
projeções, entre eles, volatilidade dos preços de ouro e cobre ou de outras commodities, mudanças nos mercados
de títulos de dívida e de ações, incertezas envolvidas na interpretação de dados geológicos, aumentos de custos,
conformidade ambiental e mudanças na legislação e regulamentação ambiental, flutuações nas taxas de juros e
taxas de câmbio, condições econômicas em geral, estabilidade política e outros riscos envolvidos na indústria de
exploração e desenvolvimento mineral. Os leitores são advertidos de que a lista de fatores acima não é completa, o
que pode afetar as declarações sobre estimativas e projeções.
Todas as declarações sobre estimativas e projeções contidas neste documento são qualificadas por esta declaração
de advertência. Consequentemente, os leitores não devem confiar indevidamente nas declarações sobre estimativas
e projeções. A Companhia não assume a obrigação de atualizar publicamente nem de outra forma revisar nenhuma
das declarações sobre estimativas e projeções, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de
outra forma, exceto conforme exigido por lei. Se a Companhia não atualizar uma ou mais declarações sobre
estimativas e projeções, não se deve inferir que ele fará atualizações adicionais com relação a essas ou a outras
declarações sobre estimativas e projeções.
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