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COMUNICADO AO MERCADO

OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que recebeu nesta data uma correspondência do BNDES
Participações S.A. – BNDESPAR (“BNDESPAR”), datada de 23 de dezembro de 2021,
informando que celebrou contrato de assessoria financeira com o Banco BTG Pactual S.A. para
a prospecção de potenciais investidores interessados em adquirir até a totalidade das ações
ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do BNDESPAR, cujo teor do conteúdo
segue anexo a este Comunicado ao Mercado.
A Companhia reforça que manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente
informados acerca de quaisquer evoluções em relação ao presente comunicado.

Cravinhos, 03 de janeiro de 2022.

Marcelo da Silva
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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Ostensiva

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2021

À
OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.
RODOVIA ANHANGUEBA, SP 330, KM 298, BLOCO C, 2^ ANDAR, SAO CCS 210, DISTRITO INDUSTRIAL
CRAVINHOS — SP - CEP 14140-000.
AT: SR. NIARCELO DA SILVA - DIRETOR DE FINANCEIRO E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES ENAIL:
RI@OUROFINO.COM

Assunto:

Contratação de assessor financeiro pela BNDESPAR

Prezados Senhores,
A BNDES Participações S.A. — BNDESPAR (“BNDESPAR’§, acionista minoritária da Ouro Fino Saúde
Animal Participações S.A. (“Ouro Fino” ou “Companhia’§, vem informar à Companhia o que se
segue.
A BNDESPAR, após a realização de um processo seletivo, celebrou com o Banco BTG Pactual S.A.
Ç‘Banco BTG’g contrato de assessoria financeira no qual o assessor será responsável pela prospecção
de potenciais investidores interessados em adquirir até a totalidade da sua participação acionária
na Ouro Fino.
Aproveitamos a oportunidade para informar que a celebração em epígrafe não significa uma decisão de
alienação da referida participaçao, sendo certo que a aceitação ou vinculação da BNDESPAR a
qualquer proposta que venha a ser apresentada pelo assessor financeiro no curso de seu mandato
será avaliada, quanto ao mérito, em momento posterior e de forma discricionária pela
BNDESPAR.
Sendo o que nos cabia no momento, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.
Atenciosamente,

