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FATO RELEVANTE

Alterações na Diretoria da Companhia

OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, em reunião realizada em 1º de abril de 2020, o Conselho de
Administração da Companhia deliberou, entre outras matérias, a aceitação da renúncia do Sr.
Jardel Massari ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, a subsequente eleição do Sr. Kleber
Cesar Silveira Gomes como novo Diretor Presidente e de Relações com Investidores da
Companhia e a eleição do Sr. Marcelo da Silva como Diretor Financeiro.
O Sr. Kleber Cesar Silveira Gomes ocupava, desde junho de 2016, o cargo de Diretor Financeiro e
de Relações com Investidores da Companhia, possuindo mais de 13 anos de experiência na
Companhia, com atuações nas áreas financeira e de controladoria, de produtos e participação
relevante nos principais movimentos estratégicos da Companhia.
O Sr. Marcelo da Silva possui mais de 13 anos de experiência na Companhia, tendo exercido
nesse período, os cargos de Gerente de Projetos Financeiros, Gerente de Controladoria e, desde
outubro de 2019 o cargo de Controller agregando as funções das áreas de controladoria e
finanças. A Companhia esclarece que o Sr. Marcelo da Silva assumirá o cargo de Diretor
Financeiro de forma interina, em cumprimento aos dispositivos legais e regulamentares aplicáveis,
e ocupará o referido cargo até que o Conselho de Administração da Companhia possa tomar uma
decisão com relação a eventuais novos membros para sua Diretoria.
O Conselho da Administração manifesta seus agradecimentos ao acionista fundador e controlador,
Sr. Jardel Massari, pela qualidade do trabalho desenvolvido e pelo grande comprometimento com a
Companhia, tanto como membro da Diretoria, quanto como membro do Conselho de
Administração. Após a condução com sucesso de importantes assuntos como Diretor Presidente, o
acionista fundador e controlador continuará contribuindo de forma significativa para o
desenvolvimento da Companhia como membro de seu Conselho de Administração.
Por fim, a Companhia informa que, em cumprimento ao disposto na Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários nº 480, de 7 de dezembro de 2009, procederá com a atualização oportuna e
tempestiva de seu Formulário de Referência, de modo a refletir as alterações na Diretoria da
Companhia objeto deste Fato Relevante.

Cravinhos, 1º de abril de 2020.

Kleber Cesar Silveira Gomes
Diretor de Relações com Investidores

