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COMUNICADO AO MERCADO

OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), em continuidade à resposta
ao Ofício nº 529/2021-SLS, expedido pela B3 – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) em 20 de abril de 2021,
comunica aos seus acionistas e ao mercado que a sua controlada Ouro Fino Saúde Animal Ltda.
recebeu, em 17 de maio de 2021, o Ofício nº 266/2021/CGCIS/SCTIE/MS (“Ofício”), emitido pela
Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação do Ministério da Saúde, no qual solicitou-se a
realização de uma visita técnica às instalações fabris da controlada da Companhia, localizada em
Cravinhos/SP, na data de hoje, a fim de conhecer as instalações da empresa e discutir a
possibilidade de produção de vacinas contra Covid-19.
Em atenção ao Ofício, a Companhia informa que, nesta data, recebeu os representantes do
Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação para a visita técnica mencionada e teve conversas preliminares
sobre eventual produção de vacinas contra a Covid-19.
A Companhia esclarece que foi oficiada por ser uma empresa de base tecnológica com instalações
que contam com plantas de produções para vacina contra febre aftosa e outros imunizantes
biológicos para uso veterinário. No entanto, em razão das discussões encontrarem-se em fase
preliminar, a Companhia não possui informações, dados, estimativas e avaliações de questões
regulatórias e de investimentos suficientes e relevantes sobre a produção de vacinas ou insumos
para as vacinas contra a Covid-19 pela Companhia, em virtude da dependência de fatores alheios
à Companhia relacionados à obtenção do IFA e transferência de tecnologia.
Por fim, a Companhia informa, ainda, que, nesta data, recebeu o Ofício nº 230/2021/GSWFAGUN
da Comissão Temporária Covid (CTCOVID19), o qual tem por objetivo a possibilidade de realização
de visita as instalações fabris de algumas empresas do setor veterinário, entre elas, a controlada
da Companhia, por um grupo de trabalho composto por Autoridades Governamentais e Órgãos
Regulatórios, oportunidade em que poderá ser discutido o potencial de eventual aproveitamento
dessas instalações para a produção de vacinas contra a Covid-19. A visita na Companhia está
prevista para acontecer no dia 21/05/2021.
Dessa forma, a Companhia reforça manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente
informados acerca de quaisquer evoluções em relação ao presente comunicado.
Cravinhos, 19 de maio de 2021.
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