Comunicado ao
Mercado

Vale reafirma compromisso em neutralizar valores
repassados à UHE Risoleta Neves
Rio de Janeiro, 9 de setembro de 2021 - Vale S.A (“Vale”) inf orma que apresentou à Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel), em 27 de julho, termo de compromisso para neutralização dos repasses
f inanceiros, provenientes dos agentes do setor elétrico, em razão da perda de geração de energia da
Usina Hidrelétrica (UHE) Risoleta Neves após impactos do rompimento da Barragem de Fundão.
A proposta prevê o pagamento de todos os valores decorrentes da paralisação da UHE Risoleta
Neves desde o acidente em Mariana, em 5 de novembro de 2015, até dezembro de 2022,
independente do resultado da ação que é movida pelo Consórcio Candonga. Os valores retroativos,
já repassados à usina, serão corrigidos, estimados em cerca de R$ 781 milhões, e pagos na
contabilização do primeiro mês posterior à data de início de vigência do Termo de Compromisso. Os
valores posteriores serão pagos mensalmente nas liquidações da Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica (CCEE) até dezembro de 2022, neutralizando assim todos os impactos nesse
período.
O prazo de dezembro de 2022 f oi estipulado em f unção da expectativa de retorno à operação da UHE
Risoleta Neves, com as obras de recuperação das máquinas e do reservatório que estão sendo
realizadas pela Samarco. Dessa f orma, os geradores e consumidores de energia poderão ser
ressarcidos de forma imediata e def initiva já que não há vinculação do pagamento com o resultado
da ação judicial ajuizada pelo Consórcio Candonga contra a ANEEL.
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 po r 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 v enham 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 pos sam 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.

