Press Release

Vale assina acordo de desinvestimento conforme
contrato da PTVI
Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2019 – A Vale S.A. (Vale) informa que sua subsidiária Vale Canada
Limited (“VCL”) assinou um “Heads of Agreement”1 com a Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. ("SMM")
e a PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) ("Inalum”)2 sobre a obrigação de desinvestimento da
PT Vale Indonesia Tbk (“PTVI”), mineradora de níquel, conforme exigido em aditivo contratual
(“Contract of Work”) de 17 de outubro de 2014 com o Governo da República da Indonésia.
Atualmente, VCL e a SMM são acionistas da PTVI e detêm 58,7% e 20,1% das ações emitidas,
respectivamente. A VCL e a SMM concordaram em cumprir as obrigações de desinvestimento de
20% de participação e a Inalum, empresa de mineração estatal que supervisiona os investimentos
em mineração do Estado, foi nomeada pelo Governo da República da Indonésia para adquirir essa
participação. Após a transação, a VCL e a SMM passarão a deter, em conjunto, aproximadamente
59% das ações da PTVI.
Os termos e condições finais serão acordados em documento definitivo (“Acordo de
Desinvestimento”), que as partes esperam assinar até o final de 2019. A conclusão da transação deve
ocorrer dentro de seis meses após a execução do Acordo de Desinvestimento.
A assinatura desse documento reforça o comprometimento de longa data da PTVI com o
processamento de recursos de níquel de alto valor agregado, com a sustentabilidade e o
desenvolvimento local na Indonésia.

Para mais informações, contatar:
+55-21-3485-3900
Andre Figueiredo: andre.figueiredo@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, e na Autorité des Marchés Financiers (AMF) em particular os fatores discutidos nas seções
“Estimativas e projeções” e “Fatores de risco” no Relatório Anual - Form 20F da Vale.
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Sumário para acordo futuro
Inalum recentemente foi renomeada como MIND ID

