OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 20.258.278/0001-70
NIRE 35.300.465.415
Companhia Aberta

AVISO AOS ACIONISTAS

OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, nos termos da proposta da administração da Companhia
disponibilizada ao mercado 21 de março de 2022 (“Proposta da Administração”) e conforme
aprovado em assembleia geral ordinária e extraordinária realizada nesta data (“AGOE”), a
Companhia distribuirá aos seus acionistas, a título de dividendo mínimo obrigatório (com exceção
dos juros sobre capital próprio que já foram declarados e pagos), o montante líquido de
R$12.767.443,92 (doze milhões, setecentos e sessenta e sete, quatrocentos e quarenta e três
reais e noventa e dois centavos), correspondente a R$0,23745606081 por ação de emissão da
Companhia.
A Companhia reitera a informação de que os acionistas que farão jus ao dividendo mínimo
obrigatório (sem considerar os juros sobre capital próprio já declarados) serão aqueles
registrados como tal na data da AGOE, ou seja, na presente data, sendo que, a partir de 22 de
abril de 2022, as ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas “ex-dividendos”.
A Companhia informa que o dividendo mínimo obrigatório será pago em moeda corrente nacional
em 3 de maio de 2022.
A Companhia reitera, conforme deliberado na AGOE, que os juros sob capital próprio declarados
em reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de dezembro de 2021, no montante
bruto de R$16.153.401,87, equivalentes a R$0,30043000 por ação, sobre os quais incidiu a
retenção de R$1.854.354,38 a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), resultando
no montante líquido de R$14.299.047,49, foram pagos em 29 de dezembro de 2021.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre eventuais novas
informações do assunto objeto do presente Aviso aos Acionistas.

Cravinhos, 20 de abril de 2022.

Marcelo da Silva
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

