Fato Relevante

Vale anuncia distribuição de remuneração aos acionistas
Rio de Janeiro, 17 de junho de 2021 – A Vale S.A (“Vale”), informa que o Conselho de Administração
aprovou na data de hoje a distribuição de dividendos aos acionistas no valor de R$ 2,177096137 por
ação. Esta distribuição ora aprovada não guarda relação com o dividendo a ser regularmente pago
em setembro de 2021, a ser deliberado pelo Conselho de Administração nos termos da Política de
Remuneração aos Acionistas vigente.
Do valor total de R$ 2,177096137 por ação, R$ 0,716268047 por ação é declarado com base no
balanço levantado em 31 de março de 2021 e se refere à antecipação da destinação do resultado do
exercício de 2021, observando o limite estabelecido pelo artigo 204 da Lei das S.A.; e R$
1,460828090 por ação se refere a reservas de lucros constantes no balanço de dezembro de 2020.
O pagamento da remuneração ocorrerá em 30 de junho de 2021 e os acionistas terão direito ao
pagamento, conforme a seguir:
1. A data de corte para os detentores de ações de emissão da Vale negociadas na B3 será no
dia 23 de junho de 2021 e a record date para os detentores de American Depositary
Receipts (“ADRs”) negociados na New York Stock Exchange (“NYSE”) será no dia 25 de
junho de 2021.
2. As ações da Vale serão negociadas ex-dividendo na B3 e na NYSE a partir de 24 de junho
de 2021.
3. Os titulares de ADRs receberão o pagamento através do Citibank N.A., agente depositário
dos ADRs, a partir de 08 de julho de 2021.
A Vale informa ainda que o valor dos dividendos por ação poderá sofrer pequena variação em
decorrência do programa de recompra e a consequente alteração do número de ações em tesouraria.
Nesse caso, a Companhia fará um novo Aviso aos Acionistas informando o valor final por ação.
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 online.
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.

