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COMUNICADO AO MERCADO

Renúncia de membro do Conselho de Administraçõ e do Comitê de Auditoria Estatutário

OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que recebeu, do Sr. José Francisco Hintze Júnior, carta datada de
20 de julho de 2021 informando sobre a sua renúncia ao cargo de membro efetivo do Conselho de
Administração e ao cargo de membro coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário da
Companhia, para os quais havia sido eleito na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da
Companhia realizada em 08 de maio de 2020 e Reunião do Conselho de Administração da
Companhia realizada em 14 de março de 2016, respectivamente.
Em razão das renúncias aos cargos citados acima, o Conselho de Administração da Companhia
deliberou, nesta mesma oportunidade, por unanimidade, (i) eleger, ad referendum da Assembleia
Geral, como membro independente do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. Raphael
Martins Villela, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.697.6846 SSP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 101.721.717-33, residente e domiciliado na Rua Sampaio
Vidal, 451, São Paulo/SP, CEP 01443-000; e (ii) eleger, como membro e coordenador do Comitê de
Auditoria Estatutário da Companhia, o Sr. Luiz Antônio Santos Baptista, brasileiro, separado
judicialmente, contador, portador da cédula de identidade RG n.º 3.408.408-7 SSP/RJ e inscrito no
CPF/MF sob o n.º 467.551.367-00, residente e domiciliado na Rua Coelho Neto, nº 52/503,
Laranjeiras, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22231-110.
A Companhia reitera os seus sinceros agradecimentos pela relevante contribuição prestada no
período em que o Sr. José Francisco Hintze Júnior exerceu suas atividades na Companhia.
Por fim, a Companhia informa que, em cumprimento ao disposto na Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários nº 480, de 7 de dezembro e 2009, procederá com a atualização oportuna e
tempestiva de seu Formulário de Referência, de modo a refletir as alterações objeto deste
comunicado.

Cravinhos, 21 de julho de 2021.
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