Fato Relevante
Aura anuncia reinício das operações em Honduras
ROAD TOWN, Ilhas Virgens Britânicas, 29 de julho de 2021 - Aura Minerals Inc. (TSX: ORA) (B3: AURA33) (" Aura " ou a
"Companhia") anunciou hoje que as operações em sua mina de ouro San Andres, em Honduras, foram retomadas após
terem sido ilegalmente interrompidas por um pequeno grupo de indivíduos, conforme previamente anunciado pela Companhia
em 8 de julho de 2021.
A Aura espera que a interrupção tenha impacto limitado em sua projeção de produção consolidada para 2021, afetando mais
significativamente a extremidade superior da projeção de produção de 2021 para sua operação de Honduras.
A Companhia publicará projeções atualizadas consolidades e para cada uma de suas Unidades de Negócios referente ao
ano de 2021 para, em 10 de agosto de 2021, como parte da divulgação da Demonstrações Financeiras e da Discussão e
Análise da Administração do 2º trimestre de 2021.
Rodrigo Barbosa, Presidente & CEO, comenta: “É com satisfação que anunciamos o reinício das operações em Honduras,
resultado de um diálogo pacífico entre as partes.”
Informações Prospectivas
Este comunicado à imprensa contém "informações prospectivas" e "declarações prospectivas", conforme definido nas leis de
valores mobiliários aplicáveis (coletivamente, " declarações prospectivas ") que incluem, mas não se limitam à produção
esperada para a mina de San Andres e a Aura como um todo em 2021 e a data de divulgação esperada das Demonstrações
Financeiras e Discussão e Análise da Administração da Companhia para o segundo trimestre de 2021.
Riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, muitos dos quais estão além da capacidade de previsão ou
controle da Companhia, podem causar resultados reais diferentes materialmente daqueles contidos nas declarações
prospectivas. Referência específica é feita ao Formulário de Referência mais recente arquivado perante a CVM e a B3 para
uma discussão de alguns dos fatores subjacentes às declarações prospectivas.
Todas as declarações prospectivas aqui estão qualificadas por esta declaração de advertência. Assim, os leitores não devem
depositar confiança indevida em declarações prospectivas. A Companhia não assume nenhuma obrigação de atualizar
publicamente ou de outra forma revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações ou
eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme possa ser exigido por lei. Se a Companhia atualizar uma ou mais
declarações prospectivas, não deve ser feita nenhuma inferência de que fará atualizações adicionais em relação a essas ou
outras declarações prospectivas.
Sobre Aura 360° Mining
A Aura está focada na mineração em termos amplos - pensando holisticamente sobre como seus negócios impactam e
beneficiam cada uma de nossas partes interessadas: nossa empresa, nossos acionistas, nossos funcionários e os países e
comunidades que servimos. Nossa missão é encontrar, lavrar e fornecer os mais importantes e essenciais minérios que
permitem ao mundo e à humanidade criar, inovar e prosperar e nossa visão é ser uma das mineradoras mais confiáveis,
responsáveis, respeitada e orientada por resultados. Chamamos isso de mineração 360°.
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 obter mais informações, visite o site da Aura em www.auraminerals.com ou entre em contato:
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