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NOTICE TO THE MARKET

OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A. (“Company”) hereby announces to its
shareholders and the market in general that the Company received on this date a letter from
BNDES Participações S.A. – BNDESPAR (“BNDESPAR”), which was dated on December 23,
2021, informing that BNDEPAR executed a financial advisory agreement with Banco BTG Pactual
S.A. for prospecting potential investors interested in acquiring up to all common shares issued by
the Company and held by BNDESPAR, the content of which is attached to this Notice to the
Market.
The Company will keep its shareholders and the market in general duly informed of any
developments in relation to this notice.

Cravinhos, January 3, 2022.

Marcelo da Silva
Chief Financial and Investor Relations Officer
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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,

