Fato Relevante
Aura anuncia dividendos de US$0,35 por ação
a serem pagos em dezembro de 2021
ROAD TOWN, Ilhas Virgens Britânicas, 1 de dezembro de 2021 - Aura Minerals Inc. (TSX: ORA, B3: AURA33) ("Aura" ou
a "Companhia") anunciou hoje que o Conselho de Administração da Companhia (o "Conselho”) declarou e aprovou o
pagamento de um dividendo (o “Dividendo”) de US$0,35 por ação ordinária (aproximadamente US$25,4 milhões no total).
O referido Dividendo é baseado nos resultados financeiros esperados da Aura para exercício social a ser encerrado em 31
de dezembro de 2021. Em vista da posição financeira da Companhia e forte liquidez (com caixa e equivalentes de caixa de
aproximadamente US$165 milhões em 30 de setembro de 2021) e com base na avaliação do Conselho sobre os melhores
interesses da Companhia e de seus acionistas, o Conselho determinou antecipar o pagamento de dividendos em relação aos
resultados do exercício social de 2021, que de acordo com a política de dividendos da Companhia normalmente seria pago
no segundo trimestre 2022.
De acordo com a política de dividendos da Companhia, o dividendo anual da Companhia corresponde a 20% de seu EBITDA1
Ajustado anual menos despesas de capital de manutenção e despesas de capital de exploração. O valor do Dividendo é
baseado nos resultados realizados durante os primeiros nove meses do ano e nos resultados esperados para o 4T21,
incluindo produção esperada, custos caixa e CAPEX de manutenção e de exploração para o 4T21, todos em linha com a
projeção mais recente divulgada pela Companhia. Para o 4T21, a Companhia assumiu preços de metal consistentes com a
projeção anterior incluída em seu relatório de Discussão e Análise da Administração do 3T21 e incluída em seu Formulário
de Referência2.
O Dividendo será pago em 15 de dezembro de 2021 para os acionistas registrados nos livros da TSX Trust Company
(“Acionistas Registrados”), o escriturador da Companhia e agente de transferência no Canadá, no fechamento do mercado
do dia 9 de dezembro de 2021 (“Data de Corte”). Os Acionistas Registrados receberão o equivalente em dólares canadenses
do Dividendo, com base na taxa de câmbio de mercado disponível para a TSX Trust Company no dia anterior à data de
pagamento, líquido de taxas. Todos os demais acionistas receberão o Dividendo em dólares americanos.
Espera-se que os detentores de Certificados de Depósito Brasileiros (“BDRs”) registrados na Data de Corte recebam o
pagamento até 23 de dezembro de 2021 e receberão o equivalente em reais do Dividendo, com base em uma taxa de câmbio
a ser divulgada em um futuro Comunicado ao Mercado, antes de sua data de pagamento.
O processo de pagamento de dividendos a acionistas detentores de BDRs emitidos pela Aura (AURA33), listados na bolsa
de valores B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), deverá seguir o seguinte cronograma:
• Data de corte: ao fechamento de mercado do dia 9 de dezembro de 2021;
• Data ex-dividendos: 10 de dezembro de 2021;
• Fechamento de câmbio para pagamento dos dividendos aos detentores de BDRs a ser divulgada em um futuro
Comunicado ao Mercado, antes de sua data de pagamento;
• Dividendos serão pagos ao valor de US$ 0,35 por ação. A exemplificar, utilizando taxa estimada de câmbio a R$
5,6193 por dólar3, o valor representaria R$ 1,9668 por BDR;
• Data de pagamento: até 23 de dezembro de 2021.
O Dividendo não está sujeito a retenção na fonte no momento do pagamento pela Companhia.
Rodrigo Barbosa, Presidente e CEO, comenta: “A Aura continua a gerar forte caixa e estamos orgulhosos em poder devolver
parte aos nossos acionistas. Distribuímos US$ 60 milhões em abril deste ano e iremos distribuir US$ 25 milhões em
dezembro, totalizando US$ 85 milhões durante o ano e gerando um dividend yield de aproximadamente 13.5% para aqueles
que ao aderiam ao nosso último follow-on no valor de R$ 48,50 ação em novembro de 2020. Reafirmamos nosso
compromisso em manter uma forte política de dividendos, crescendo nossa produção em cerca de 30% em 2021 e mantendo
um balanço patrimonial saudável e geração de caixa para seguir em frente com nossos projetos de crescimento nos próximos
anos.”
O EBITDA ajustado é uma medida financeira não GAAP. Consulte a divulgação sob o título “Medidas de desempenho não-GAAP” na Discussão e Análise da Administração da
Companhia para os três e nove meses encerrados em 30 de setembro de 2021 (o “3T 2021 MD&A”), que está disponível no SEDAR em www.sedar.com . A reconciliação do EBITDA
Ajustado para o lucro na seção 17.A. do 3T 2021 MD&A é incorporado aqui por referência.
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Informações prospectivas
Este fato relevante contém “informações prospectivas” e “declarações prospectivas”, conforme definido nas leis de valores
mobiliários canadenses aplicáveis (coletivamente, “declarações prospectivas”), que incluem, mas não estão limitados a
produção esperada e potencial futuro das propriedades da Companhia, a capacidade da Companhia em realizar suas
projeções de curto prazo, custo caixa de operação por onça de equivalente de ouro produzida e despesas de capital.
Riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, muitos dos quais estão além da capacidade da Companhia
de prever ou controlar, podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contidos nas
declarações prospectivas. Referência específica é feita ao Formulário de Referência mais recente da Companhia para uma
discussão de alguns dos fatores subjacentes às declarações prospectivas, que incluem, sem limitação, o desenvolvimento
das propriedades da Empresa e o tempo previsto disso, a produção esperada de tais propriedades, o potencial adicional de
produção, a capacidade da Empresa de atingir sua meta de curto prazo e o tempo e resultados previstos, a capacidade de
reduzir custos, a capacidade da Empresa de alcançar com sucesso os objetivos de negócios, volatilidade de preços de
commodities como ouro e cobre, mudanças nos mercados de dívida e ações, as incertezas envolvidas na interpretação de
dados geológicos, aumentos nos custos, mudanças na legislação e regulamentação ambiental, taxa de juros e flutuações da
taxa de câmbio, condições econômicas gerais e outros riscos que estão envolvidos na indústria de exploração e
desenvolvimento mineral. Os leitores são alertados de que a lista mencionada de fatores não é exaustiva dos fatores que
podem afetar as 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 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. Além disso, a Companhia possui mais dois projetos de
ouro no Brasil, Almas e Matupá, um projeto de ouro na Colômbia, Tolda Fria e a mina de Gold Road, no Arizona, Estados
Unidos, atualmente em Tratamento e Manutenção.
Para mais informações, visite o site da Aura em https://ir.auraminerals.com/ ou entre em contato:
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