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FATO RELEVANTE

OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao
disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, na Resolução da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada, e em
continuidade ao Comunicado ao Mercado divulgado em 3 de janeiro de 2022, no qual a Companhia
divulgou que o BNDES Participações S.A. – BNDESPAR (“BNDESPAR”) havia informado a
celebração de contrato de assessoria financeira com o Banco BTG Pactual S.A. para prospecção
de potenciais investidores interessados em adquirir até a totalidade das ações ordinárias de
emissão da Companhia e de titularidade do BNDESPAR, vem informar aos seus acionistas e ao
mercado em geral, o quanto segue.
Nesta data, o BNDESPAR e a Mitsui & Co., Ltd. (“Mitsui”) celebraram contrato de compra e venda
de ações, contemplando a aquisição, pela Mitsui, da totalidade das ações ordinárias de emissão
da Companhia de titularidade do BNDESPAR, sujeita a condições estabelecidas no referido
instrumento (“Aquisição BNDESPAR”).
Simultaneamente, nesta data, fundos de investimentos administrados pelo Opportunity HDF
Administradora de Recursos Ltda. e pelo Opportunity Private Equity Gestora de Recursos Ltda.
(“Opportunity”) e a Mitsui celebraram contrato de compra e venda de ações, contemplando a
aquisição, pela Mitsui, da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de titularidade
do Opportunity, sujeita a condições estabelecidas no referido instrumento (“Aquisição
Opportunity” e, em conjunto com a Aquisição BNDESPAR, “Operação”).
A efetivação da venda e a transferência das ações de emissão da Companhia e de titularidade do
BNDESPAR ou do Opportunity estão sujeitas a implementação de condições precedentes
estipuladas entre as partes, incluindo a aprovação da Operação por eventuais autoridades de
defesa da concorrência, tal como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Uma
vez concluída a Operação, a Mitsui se tornará detetora de, aproximadamente, 29% do capital social
da Companhia.
Neste contexto, foi celebrado nesta data Acordo de Acionistas entre Norival Bonamichi, Jardel
Massari e Mitsui, com interveniência da Companhia, sob condição suspensiva da ocorrência da
implementação e conclusão da Operação, estabelecendo as diretrizes gerais, os termos e as
condições que regerão o seu relacionamento enquanto acionistas da Companhia (“Acordo de
Acionistas”).

A Mitsui é uma das empresas mais diversificadas do mundo, abrangendo comércio, investimentos
e serviços, com 129 escritórios em mais de 60 países, e mais de US$110 bilhões em ativos. A
Mitsui tem uma longa história de desenvolvimento no Brasil, com mais de 60 anos no país. Atua
em onze unidades de negócios (incluindo siderurgia, consumo e serviços, energia, mineração,
mobilidade, logística, química, alimentos e tecnologia) e vem diversificando os investimentos
visando o desenvolvimento e expansão regional.
A cópia fiel do Acordo de Acionistas está disponível para consulta nos websites da Companhia
(ri.ourofino.com); e da CVM (www.gov.br/cvm). A Companhia manterá seus acionistas e o mercado
em geral informados sobre eventuais novas informações do assunto objeto do presente Fato
Relevante.
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