Aura Minerals Inc.
Comunicado ao Mercado
ROAD TOWN, Ilhas Virgens Britânicas, 22 de fevereiro de 2021 - Aura Minerals Inc. (TSX: ORA) (B3: AURA33)
(“Companhia” ou “Aura”) anunciou hoje que irá publicar seus resultados financeiros e operacionais para o quarto
trimestre de 2020 antes da abertura de mercado na segunda-feira, 1° de março de 2021. A Aura,
subsequentemente, realizará uma teleconferência às 10 horas, horário de Brasília, na terça-feira, 2 de março
de 2021, para discutir os resultados. Aqueles que desejarem participar da chamada, poderão fazê-lo usando as
informações abaixo.
Detalhes da conferência:
Data: terça-feira, 2 de março de 2021, 10 horas, horário de Brasília
Em inglês (áudio original):
https://auraminerals.zoom.us/j/98588198758?pwd=VUpSZUNDUkQ1WEpDTTVMSkF1OUR4UT09,
com senha: AURA, ou diretamente via Zoom com ID da reunião 985 8819 8758
Ou pelo telefone nos números: +55 11 4680 6788 no Brasil, +1 929 436 2866 nos EUA, +1 647 558 0588 no
Canadá, com ID da reunião 985 8819 8758 e senha 584861
Em português (tradução simultânea):
https://webcastlite.mziq.com/cover.html?webcastId=9ae1e866-1f69-41e4-8384-cf17186e88da

Ou encontre números locais em https://auraminerals.zoom.us/u/ad6oXYvusJ
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https://ir.auraminerals.com/central-de-resultados/apresentacoes-e-

Sobre a Aura 360°
A Aura é focada na mineração em termos completos – pensando de forma holística sobre como seus negócios
impactam e beneficiam cada um de nossos stakeholders: nossa companhia, nossos acionistas, nossos
funcionários e os países e comunidades que atendemos. O que nós chamamos de Mineração 360°.
A Aura é uma empresa focada no desenvolvimento e operação de projetos de ouro e metais básicos nas
Américas. Os ativos produtores da Companhia incluem a mina de ouro de San Andres em Honduras, a mina de
ouro Ernesto/Pau-a-Pique no Brasil, a mina de cobre, ouro e prata de Aranzazu no México e a mina de ouro de
Gold Road nos Estados Unidos. Além disso, a Companhia possui mais dois projetos de ouro no Brasil, Almas e
Matupá, e um projeto de ouro na Colômbia, Tolda Fria.
Para mais informações, visite o site da Aura em https://ir.auraminerals.com/ ou entre em contato:
Relações com Investidores
Gabriel Catalani
E-mail: ri@auraminerals.com
Telefone: (11) 2164-7313
https://ir.auraminerals.com/

