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COMUNICADO AO MERCADO

OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) comunica aos
acionistas e ao mercado em geral nos termos da Instrução CVM n° 358/02, que, conforme
Proposta da Administração, divulgada na presente data, para a Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária da Companhia a ser realizada em 30 de abril de 2020, a administração da
Companhia propôs a distribuição parcial dos dividendos, realizando o pagamento dos juros
sobre capital próprio no montante líquido de R$ 836.434,55 (montante bruto de R$ 944.647,00)
e retendo o saldo remanescente dos dividendos mínimos obrigatórios no montante de
R$ 10.154.473,75. Tal montante difere do quanto anteriormente divulgado pela Companhia em
suas demonstrações contábeis referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019,
conforme divulgada em 11 de fevereiro de 2020, uma vez que em razão das incertezas da
pandemia do COVID-19 e dos potenciais impactos na economia brasileira e global, a
administração da Companhia entende que deve agir de forma mais conservadora, reduzindo
parcialmente a distribuição de dividendos adicionais, como o intuito de preservar a liquidez à
luz dos investimentos futuros projetados pela Companhia. Não obstante, a Companhia
esclarece que os montantes não distribuídos a título de dividendos serão retidos em reserva
especial, nos termos do artigo 202, §§ 4º e 5º da Lei das Sociedades por Ações.
Oportunamente, a Companhia, visando tanto manutenção da segurança dos colaboradores
quanto a continuidade das operações, destaca aos seus acionistas e ao mercado em geral as
ações complementares que está tomando, conforme a seguir:


Criação de Comitê de Gestão de Risco para monitorar regularmente a situação, propor
e coordenar medidas preventivas de proteção à saúde dos colaboradores e minimizar
possíveis impactos no negócio.



Cumprimento das recomendações do Ministério da Saúde de redução do contato
social, com consequente: substituição de reuniões presenciais por reuniões remotas;
adoção de trabalho remoto quando aplicável para as funções do corporativo (homeoffice); e cancelamento de viagens nacionais e internacionais.



Realização de campanhas de comunicação e orientação aos colaboradores,
intensificação de higienização dos locais de trabalho e disponibilização de frascos de
álcool em gel de produção própria aos funcionários.

No Brasil, assim como na maioria dos demais países em que a Companhia atua, a saúde
animal está listada como atividade essencial, pois se insere na cadeia do agronegócio, sendo
crítica para continuidade da produção e fornecimento de alimentos, além da manutenção de
um bom cuidado aos animais de companhia. Assim, manteremos as operações nas nossas
plantas industriais, o atendimento comercial remoto ao cliente e logística de distribuição,
visando abastecimento dos distribuidores, revendas agropecuárias e clientes finais.
Cientes dos riscos operacionais relacionados à pandemia do COVID-19, a Companhia avalia
impactos de possíveis cenários de atrasos nas importações de insumos, em especial da China
e Índia, minimizados pelos atuais estoques de segurança existentes, tanto de matéria prima,
quanto de produto acabado no Brasil, México e Colômbia.

Riscos negativos de mercado e da economia também estão sendo considerados. Entre eles,
mas não se limitando, possíveis impactos nas vendas e aumento da inadimplência, mitigados
pela pulverizada carteira de clientes e consequente possibilidade de ativação destes
comerciantes, pecuaristas e médicos veterinários de formal virtual e eletrônica, além da
desvalorização das moedas frente ao dólar. Ressalta-se que a Companhia mantém parte de
suas receitas atreladas ao dólar pela atuação nos mercados internacionais e pela característica
de vendas convertidas de dólar para real nas cadeias de proteínas de aves e suínos para
integradores no Brasil, funcionando como uma proteção (hedge) natural de variações do
câmbio.
Visando reforçar a posição de caixa e liquidez, a Companhia possui renovações e captações
de empréstimos em andamento.
A Companhia manterá os acionistas e mercado em geral devidamente informados em caso de
mudanças relevantes de cenário.
Cravinhos, 30 de março de 2020.

Kleber Cesar Silveira Gomes
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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NOTICE TO THE MARKET

OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A. (“Company”) hereby announces to its
shareholders and to the market in general, pursuant to the Brazilian Securities Commission
(“CVM”) Instruction No. 358/02, of January 3, 2002, that, according to the Proposal of the
Management, disclosed on this date, for the General Shareholders’ Meeting to be held on April
30, 2020, the Company’s management proposed the partial distribution of dividends, carrying
out the payment of equity on interest in a net amount of BRL 836,434.55 (gross amount of BRL
944,647.00) and the retention of the remaining amount of BRL 10,154,473.75 of the minimum
mandatory dividend. Such amount is different from the amount previously disclosed by the
Company in its financial statements for the fiscal year ended on December 31, 2019, as
disclosed on February 11, 2020, once, due to the uncertainties caused by the COVID-19
pandemic and the potential impacts on the Brazilian and the global economy, the Company's
management believes that it should act in a more conservative manner, partially reducing the
distribution additional dividends, aiming to preserve the Company’s liquidity in connection with
the future investments forecasted by the Company. Notwithstanding, the Company clarifies that
the amounts not distributed as dividends will be retained to special reserve, pursuant to article
202, paragraphs 4th and 5th of the Brazilian Corporate Law.
Additionally, the Company, aiming at both maintaining employee safety and continuing
operations, hereby highlights the complementary actions it is taking to its shareholders and the
market in general, as follows:


Creation of a Risk Management Committee to regularly monitor the situation, propose
and coordinate preventive measures to protect employees' health and minimize possible
impacts to the business.



Compliance with the recommendations of the Ministry of Health to reduce social contact,
with the consequent: replacement of face-to-face meetings with remote meetings;
adoption of remote work when applicable for corporate functions (home-office); and
cancellation of national and international travel.



Conducting communication and orientation campaigns for employees, intensifying
hygiene in the workplace and making alcohol bottles in gel of their own production
available to employees.

In Brazil, as in most other countries in which the Company operates, animal health is listed as
an essential activity, as it is part of the agribusiness chain, being critical for the continuity of food
production and supply, in addition to maintaining a good care for pets. Thus, we will maintain
operations at our industrial plants, remote commercial customer service and distribution
logistics, aiming to supply distributors, agricultural resellers and final customers.
Aware of the operational risks related to the COVID-19 pandemic, the Company assesses the
impacts of possible scenarios of delays in imports of inputs, especially from China and India,
minimized by the current existing safety stocks, both of raw materials and finished products. in
Brazil, Mexico and Colombia.

Negative market and economic risks are also being considered. Among them, but not limited to,
possible impacts on sales and increased delinquency, mitigated by the pulverized customer
portfolio and the consequent possibility of activating these traders, ranchers and veterinarians of
virtual and electronic formal, in addition to the devaluation of currencies against the dollar. It is
noteworthy that the Company keeps part of its revenues pegged to the dollar due to its
operations in international markets and the sales characteristics converted from dollar to real in
the poultry and pork protein chains to integrators in Brazil, functioning as a hedge exchange
variations.
In order to reinforce the cash and liquidity position, the Company has ongoing financing and
refinancing operations.
The Company will keep shareholders and the market in general duly informed in the event of
material changes in the scenario.
Cravinhos, March 30, 2020.

Kleber Cesar Silveira Gomes
CFO and Investor Relations Officer

.

