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Companhia aberta
FATO RELEVANTE
OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia” ou “Ouro Fino”), listada no
segmento diferenciado de governança corporativa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”)
denominado Novo Mercado, em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e do artigo 157,
parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, vem informar
aos seus acionistas e ao mercado em geral que engajou, em conjunto com a G.A. BRASIL VII
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (“General Atlantic”), o
Banco Itaú BBA S.A. e a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
para a prestação de serviços de assessoria financeira no âmbito de uma potencial oferta pública
de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor
nominal, de emissão da Companhia e de titularidade da General Atlantic, todas livres de quaisquer
ônus ou gravames (“Ações” e “Potencial Oferta”, respectivamente). Adicionalmente, a BNDES
PARTICIPAÇÕES S.A. (“BNDESPar”), foi convidada pela Companhia e pela General Atlantic a
participar da Potencial Oferta como acionista vendedora.
Ressalta-se que, até o momento, nem a Companhia, nem a General Atlantic ou a BNDESPar
definiram e ou aprovaram formalmente a efetiva realização da Potencial Oferta, seus termos e
condições, ou quaisquer outras possíveis operações para a emissão ou alienação das Ações e,
portanto, nesta data, não está sendo realizada qualquer oferta pública de distribuição das Ações
no Brasil, nos Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição. A Potencial Oferta estará
sujeita, ainda, às condições dos mercados de capitais brasileiro e internacional e às aprovações
societárias da Companhia, da General Atlantic e da BNDESPar. Caso venha a ser realizada, a
Potencial Oferta será conduzida em conformidade com a legislação e a regulamentação aplicáveis.
Destaca-se que este Fato Relevante não tem o propósito de ser publicado ou distribuído, direta ou
indiretamente, nos Estados Unidos da América, ou em qualquer outra jurisdição, e possui caráter
exclusivamente informativo, nos termos da legislação e regulamentação em vigor, e não deve, em
nenhuma circunstância, ser considerado e/ou interpretado como, nem constituir, uma
recomendação de investimento ou uma oferta de venda, ou uma solicitação ou uma oferta de
compra de quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, incluindo as Ações, no Brasil,
nos Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição.
Os valores mobiliários mencionados neste Fato Relevante não foram e não serão registrados nos
termos do U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado (“Securities Act”) ou qualquer outra lei
referente a valores mobiliários, e não devem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos da
América sem o devido registro ou uma isenção de registro aplicável nos termos do Securities Act.
Qualquer informação aqui contida não deverá ser levada, transmitida, divulgada, distribuída, ou
disseminada nos Estados Unidos da América. Ressalta-se, ainda, que nenhum anúncio deve ser
distribuído, direta ou indiretamente, assim como nenhum valor mobiliário deve ser ofertado ou
vendido em nenhum Estado ou jurisdição, incluindo no Brasil ou nos Estados Unidos da América,
nos quais a oferta, solicitação ou venda de valores mobiliários seja considerada ilegal antes de seu
registro ou enquadramento nas leis sobre valores mobiliários de tal Estado ou jurisdição, e que
qualquer oferta pública de distribuição das Ações que venha a ser realizada será conduzida em
conformidade com a legislação e a regulamentação aplicáveis.
A Companhia manterá́ seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer atualizações
relevantes em relação aos assuntos aqui tratados por meio de seus canais habituais de divulgação
de informações periódicas e eventuais, quais sejam, o site da CVM (www.cvm.gov.br), da B3
(www.b3.com.br) e da própria Companhia (https://ri.ourofino.com/).
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