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AVISO AOS ACIONISTAS

OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) comunica aos
acionistas nos termos da Instrução CVM n° 358/02, a reapresentação, na presente data, da
Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia
a ser realizada em 8 de maio de 2020 (“Proposta da Administração” e “AGOE”), de forma a
contemplar o conteúdo da correspondência recebida pela Companhia do Sr. Francisco Vicente
Santana Silva Telles, em 24 de abril de 2020, no sentido de solicitar a renúncia da sua
indicação como membro do Conselho Fiscal da Companhia, conforme indicado na Proposta da
Administração.
Neste sentido e em cumprimento ao disposto no artigo 161, § 1º, da Lei das Sociedades por
Ações, a Companhia informa que um novo candidato ao Conselho Fiscal foi proposto pela
administração da Companhia, conforme consta da Proposta da Administração reapresentada
nesta data, sendo que o Sr. Roberto Lamb deverá ser considerado como o candidato do
Conselho Fiscal em substituição ao Sr. Francisco Vicente Santana Silva Telles, para fins da
AGOE. Todas as informações sobre o novo candidato ao Conselho Fiscal, conforme exigido
pelo artigo 10, inciso I, da Instrução CVM 481, constam da Proposta da Administração
reapresentada nesta data.
Por fim, a Companhia esclarece que todos os votos dos acionistas da Companhia que já foram
proferidos para fins da AGOE permanecerão válidos, sendo que a Companhia não efetuará
uma nova apresentação dos Boletins de Voto à Distância divulgados em 8 de abril de 2020.
Desta forma, todos os votos a favor, contra ou todas as abstenções já proferidas com relação à
eleição dos candidatos Francisco Vicente Santana Silva Telles/Eraldo Soares Peçanha,
conforme Boletins de Voto à Distância, serão, a partir da presente data, considerados como
votos proferidos a favor, contra ou abstenções com relação à eleição dos candidatos Roberto
Lamb/Eraldo Soares Peçanha.
A Companhia informa que o acionista, que já tenha proferido seus votos para fins da AGOE e
não esteja de acordo com a substituição ora mencionada, terá a opção de reapresentar seus
Boletins de Voto à Distância com seus novos votos ou de participar presencialmente na AGOE,
mediante a apresentação da documentação listada na Proposta da Administração.

Cravinhos, 27 de abril de 2020.

Kleber Cesar Silveira Gomes
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
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