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Vale esclarece sobre a venda de participação na mina
de níquel Vale Nova Caledônia (VNC)
Rio de Janeiro, 20 de novembro de 2017, – A Vale S.A. (Vale) esclarece que, não há nenhuma
decisão de adiar a venda de sua participação na mina de níquel Vale Nova Caledônia (VNC) e
que o processo para encontrar um novo parceiro está em andamento.
Esta busca por um parceiro na VNC reforça a estratégia da Vale de gerar valor em todos os
seus ativos e seu compromisso em preservar uma sólida posição financeira.
Para mais informações, contactar:
+55-21-3485-3900
Andre Figueiredo: andre.figueiredo@vale.com
Andre Werner: andre.werner@vale.com
Carla Albano Miller: carla.albano@vale.com
Fernando Mascarenhas: fernando.mascarenhas@vale.com
Andrea Gutman: andrea.gutman@vale.com
Bruno Siqueira: bruno.siqueira@vale.com
Claudia Rodrigues: claudia.rodrigues@vale.com
Denise Caruncho: denise.caruncho@vale.com
Mariano Szachtman: mariano.szachtman@vale.com
Renata Capanema: renata.capanema@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, e não em fatos históricos, 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 Autorité des Marchés Financiers (AMF) e na
U.S. Securities and Exchange Commission – SEC, e 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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