Comunicado ao
Mercado

Esclarecimento sobre proposta da administração para a
Assembleia Geral de Debenturistas
Rio de Janeiro, 17 de março de 2021 – A Vale S.A. (“Vale” ou “Companhia”), em atenção à realização
próxima da Assembleia Geral de Debenturistas, em 19 de março de 2021, nos termos do edital de
convocação, e, especificamente, em atenção ao item 2 da Ordem do Dia, esclarece que a alteração
proposta:
1. Objetiva adequar a escritura relativa às debêntures participativas da Vale para incorporar
inovação trazida pela Instrução CVM 620, de 17 de março de 2020, que, entre outras disposições,
regulamentou a recompra de debêntures pelo emissor acima do valor nominal do título. A Vale
entende que essa alteração permitirá à companhia a devida flexibilidade para aproveitar
oportunidades de alocação de capital;
2. Não habilita a companhia a participar, como compradora, da oferta pública de distribuição
secundária de debêntures participativas, notificada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES à Vale em 2 de março de 2021. Nesse sentido, a regulação nacional
estabelece que a recompra deve ser realizada por meio de oferta pública realizada pela Vale,
vedada a mera aderência a uma oferta pública por debenturista.
Adicionalmente, a Vale reitera que, neste momento, a eventual recompra das debêntures
participativas não é prioridade na alocação de capital, ainda que as condições a permitissem.
Possíveis dúvidas quanto à proposta da administração poderão ser dirimidas por meio de contato
com a Diretoria de Relações com Investidores, por mensagem eletrônica para vale.ri@vale.com.
Luciano Siani Pires
Diretor Executivo de Relações com Investidores

Desde o início do surto de Covid-19, nossa maior prioridade é a saúde e a segurança de nossos funcionários. Nossa equipe de RI adotou o
trabalho remoto e, à medida que continuamos a enfrentar essas novas circunstâncias, recomendamos que priorize contato por e-mail e
ferramentas on-line.
Para mais informações, contatar:
Vale.RI@vale.com
Ivan Fadel: ivan.fadel@vale.com
Andre Werner: andre.werner@vale.com
Mariana Rocha: mariana.rocha@vale.com
Samir Bassil: samir.bassil@vale.com

Esse comunicado pode incluir declarações que apresentem expectativas da Vale sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declarações
quando baseadas em expectativas futuras, envolvem vários riscos e incertezas. A Vale não pode garantir que tais declarações venham a ser
corretas. Tais riscos e incertezas incluem fatores relacionados a: (a) países onde temos operações, principalmente Brasil e Canadá, (b) economia
global, (c) mercado de capitais, (d) negócio de minérios e metais e sua dependência à produção industrial global, que é cíclica por natureza, e
(e) elevado grau de competição global nos mercados onde a Vale opera. Para obter informações adicionais sobre fatores que possam originar
resultados diferentes daqueles estimados pela Vale, favor consultar os relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, na U.S.
Securities and Exchange Commission – SEC em particular os fatores discutidos nas seções “Estimativas e projeções” e “Fatores de risco” no
Relatório Anual - Form 20F da Vale.

