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CARTA DE AP RESENTAÇÃO DO RELATÓRIO                                                                        Rio de Janeiro, 29 de abril de 2022. 

 

 

Aos 

Senhores Debenturistas 

 

 

À   

VALE S.A. 

Praia de Botafogo, n.º 186 – Salas 701 a 1901 – Botafogo - CEP: 22250-145 – Rio de Janeiro – RJ. 

At.:  Sr. Gustavo Duarte Pimenta 

Diretor de Finanças e Relações com Investidores.           

 

 

 

 

 

Na qualidade de agente fiduciário da 6ª Emissão de Debêntures da VALE S.A., apresentamos a V. 

Sªs. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários – CVM nº 17, de 09 de 

fevereiro de 2021, e no Instrumento Particular de Escritura da 6ª Emissão de Debêntures 

Participativas da Vale S.A. 

 

A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações públicas e/ou 

fornecidas pela Emissora bem como nos controles internos deste Agente Fiduciário. 

 

Informamos que este relatório se encontra disponível no site “http://www.gdcdtvm.com.br” nos 

termos do artigo 15, da Resolução CVM nº 17, de 09 de fevereiro de 2021, e nos demais locais 

indicados nos termos estabelecidos na emissão.  

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

GDC Partners Serviços Fiduciários DTVM LTDA. 

Avenida Ayrton Senna, nº 3.000, Parte 3, Bloco Itanhangá, Sala 3.105, Barra da Tijuca 

22.775-003 – Rio de Janeiro – RJ 

Tel: (21) 2490-4305 / Fax: (21) 3269-2077  

Ouvidoria: 0800-022-3062  

E-mail: gdc@gdcdtvm.com.br 

 

http://www.gdcdtvm.com.br/
mailto:gdc@gdcdtvm.com.br
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1. CARACTERÍSTICAS DA EMISSORA 

 

Denominação 

Social: 
Vale S.A. 

Endereço da Sede: 

Praia de Botafogo, 186 – Salas 701, 801, 901, 1001, 1201, 1301, 1401, 1501, 

1601, 1701, 1801, 1901 - Botafogo 

CEP: 22250-145 – Rio de Janeiro – RJ. 

 

Telefone/Fax: (21) 3485-3900 

D.R.I. Gustavo Duarte Pimenta 

CNPJ/ME nº: 33.592.510/0001-54 

Situação: Operacional. 

Auditor Independente: PwC Auditores Independentes. 

Atividade Principal: Mineração. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO 

 

Título: Debêntures Participativas. 

Registro CVM nº: CVM/SRE/SEC/2002/4 

Código ISIN: BRVALEDBS028. 

Código do Ativo  

na B3:  
CVRDA6. 

Situação da Emissão: Ativa. 
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Situação da Emissora: Adimplente. 

Banco Mandatário e 

Instituição 

Depositária: 

Banco Bradesco S.A. 

Data de Emissão: 
Para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das debêntures é 08 de julho 

de 1997. 

Quantidade de 

Títulos: 

Foram emitidas 388.559.056 (trezentos e oitenta e oito milhões, quinhentos e 

cinquenta e nove mil e cinquenta e seis) debêntures. 

Valor Nominal 

Unitário: 

 

Valor unitário na data de emissão de R$ 0,01 (um centavo de real). 

 

 

Preço Unitário em 

31/12/2021: 

 

O preço unitário das Debêntures em 31/12/2021 é de R$ 0,07747866, de acordo 

com nossos cálculos e nossa interpretação dos termos e condições da emissão. 

 

Número de Séries: A emissão foi realizada em série única. 

Forma: As debêntures são nominativas e escriturais. 

Espécie:  As debêntures são da espécie subordinada. 

 

Valor Total da 

Emissão: 

 

O valor total da emissão foi de R$ 3.885.590,56 (três milhões, oitocentos e 

oitenta e cinco mil, quinhentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos) na 

Data de Emissão. 

 

 

Forma de atribuição: 

 

 

As debêntures foram atribuídas aos acionistas da Vale em pagamento do valor de 

resgate de ações preferenciais classe “B”, emitidas em bonificação aos acionistas 

mediante capitalização parcial de reservas da Emissora, observada a proporção 

de uma debênture para cada ação preferencial classe “B” resgatada. As ações 

preferenciais classe “B” foram emitidas e resgatadas, simultaneamente, e, desta 

forma não chegaram a possuir cotação no mercado. 

 

 

Remuneração e 

Composição do 

Prêmio:  

 

As debêntures fazem jus a um prêmio obtido e composto de acordo com os 

critérios e parâmetros estabelecidos na Cláusula III, alínea (j) da Escritura e seus 

anexos. 

 

 

Perda do Direito 

Minerário/ 

Substituição: 

 

Renúncia/Caducidade/Etc.: Nas hipóteses de perda de qualquer dos direitos 

minerários pela Emissora e/ou Controladas, inclusive, mas sem limitação, em 

razão de (i) renúncia do direito por inviabilidade técnica-econômica; (ii) não 

aprovação do plano de aproveitamento econômico para a lavra, do relatório final 

de pesquisa, ou do requerimento de autorização de pesquisa; ou (iii) decretação 
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de caducidade, o direito mineral em questão deixará de ser considerado para fins 

de composição do prêmio previsto na Escritura, exceto se o direito minerário 

considerado for reativado em razão de nova requisição, recuperação ou obtenção 

do direito pela Emissora ou Controladas, no prazo de 01 (um) ano após a 

liberação da área respectiva pelo DNPM, hipótese em que o direito reativado 

passará a compor o prêmio como se tivesse sido originalmente objeto da 

Escritura. 

Substituição: Na hipótese de qualquer dos direitos minerários previstos na 

Escritura ser permutado por outro, este passará a ser considerado para fins de 

composição do prêmio, como se tivesse sido originalmente objeto da Escritura. 

No caso de permuta com recebimento pela Emissora e/ou Controladas de parcela 

complementar em dinheiro ou outros bens ou direitos, essa parcela receberá o 

tratamento aplicável à alienação de direitos minerários, na forma do item III.j.2.5 

da Escritura. No caso de permuta com pagamento pela Emissora e/ou 

Controladas de parcela complementar em dinheiro ou outros bens e direitos 

somente a parte do direito minerário recebido em permuta correspondente ao 

valor atribuído ao direito minerário permutado em relação ao valor total da 

operação será considerada para fins de composição do prêmio, na forma do item 

III.j.3.2 da Escritura. 

 

 

Período de Apuração e 

Datas de Pagamento 

da Remuneração: 

 

 

O Faturamento Líquido é apurado em cada semestre fiscal em moeda corrente do 

país. A remuneração das debêntures é paga semestralmente, nos dias 31 de 

março e 30 de setembro de cada ano. 

 

 

Vencimento: 

 

O vencimento das debêntures ocorrerá no caso de extinção da totalidade dos 

direitos minerários, inclusive em razão do esgotamento das reservas minerais 

discriminadas na cláusula III, alínea (j) da Escritura ou das reservas que as 

substituírem. Nesse caso, a Emissora obriga-se a proceder à liquidação das 

debêntures que se encontrarem em circulação pelo seu valor nominal atualizado 

de acordo com o disposto na Escritura de Emissão, sem prêmio. 

 

 

Atualização do Valor 

Nominal: 

 

 

Atualização a partir da data de emissão de acordo com a variação do Índice 

Geral de Preços - IGP-M, calculado pela Fundação Getúlio Vargas (“FGV”) e 

publicado na Revista Conjuntura Econômica da FGV ou por outro índice que o 

venha substituir ou, na ausência de apuração e/ou divulgação do número índice 

por prazo superior a 30 (trinta) dias após a data esperada para a sua divulgação 

ou na hipótese de extinção ou impedimento legal de utilização do IGP-M/FGV, 

por índice que venha a ser sugerido pela Vale e aceito ou não pelos 

debenturistas, reunidos em assembleia a fim de deliberar sobre a matéria, a ser 

convocada pelo Agente Fiduciário em 30 (trinta) dias da constatação de 

impossibilidade de utilização do referido índice, e que reflita a desvalorização da 

moeda nacional. Até a deliberação desse parâmetro, será utilizada, para o cálculo 

do valor de quaisquer obrigações previstas na Escritura de Emissão, a última 

variação percentual do IGP-M/FGV. 

 

 

Vencimento 

Antecipado: 

 

Conforme disposto na cláusula 5.(s) da Escritura de Emissão. 
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3. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS CAPTADOS  

 

A emissão das Debêntures teve por finalidade garantir aos acionistas da Emissora pré-privatização, inclusive 

a União Federal, o direito de participação no faturamento de jazidas minerárias da Vale e de suas 

Controladas não valorados para fins de fixação do preço mínimo do leilão de privatização da Vale, 

constituindo objeto de pagamento no resgate de ações preferenciais classe “B” de emissão da Vale emitidas 

sob a forma de bonificação a seus acionistas, mediante a capitalização de reservas de lucros. Até a presente 

data não tivemos conhecimento de algo diverso. 

 

4. GARANTIAS – FATOS RELEVANTES OCORRIDOS, SUA SUFICIÊNCIA E 

EXEQUIBILIDADE 

 

As Debêntures são da espécie subordinada, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 58 da Lei nº 6404/76. 

 

5. BENS E VALORES ENTREGUES PARA ADMINISTRAÇÃO  

 

Não foram entregues bens e valores à sua administração. 

 

6. FUNDO DE AMORTIZAÇÃO OU OUTROS TIPOS DE FUNDOS 
 

Não há constituição e aplicações de fundo de amortização ou de outro tipo de fundo. 

 

7. QUANTIDADE EMITIDA, EM CIRCULAÇÃO E CANCELADA – Posição da 

Distribuição ou colocação das debêntures no mercado 

 
 

Em 31/12/2021 Quantidade de Debêntures 

Quantidade emitida: 388.559.056 

Quantidade emitida e em circulação na B3: 346.903.192 

Quantidade emitida e em circulação no 

Custodiante: 
41.665.864 

Saldo cancelado no período: - 

Total em Tesouraria: - 

Total Cancelado: - 

 

8. RESGATE, AMORTIZAÇÃO, CONVERSÃO, REPACTUAÇÃO E PAGAMENTO 

DE JUROS EM 2021 

 

DATA EVENTO 

01/04/2021 Pagamento do Prêmio das Debêntures Participativas 

01/10/2021 Pagamento do Prêmio das Debêntures Participativas 
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9. RESGATE, AMORTIZAÇÃO, CONVERSÃO, REPACTUAÇÃO E PAGAMENTO 

DE JUROS PROGRAMADOS PARA 2022 

 

DATA EVENTO 

01/04/2022 Pagamento do Prêmio das Debêntures Participativas (*) 

01/10/2022 Pagamento do Prêmio das Debêntures Participativas 

  (*) Evento já liquidado 

10. ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS 

 
AGE – 12/03/2021  

 

Foram aprovadas diversas alterações no Estatuto Social da Companhia. 

 

A cópia com inteiro teor da ata descrita acima se encontra à disposição no website da Emissora 

(http://www.vale.com) e da Comissão de Valores Mobiliários (https://www.gov.br/cvm/pt-br), assim como 

as demais atas que não se referem a presente Emissão ou a alterações estatutárias. 

 

11. ASSEMBLEIA DE DEBENTURISTAS 

 

No exercício de 2021, ocorreram Assembleia de Debenturistas referente à presente Emissão. A cópia com inteiro 

teor da ata se encontram à disposição no website da Emissora (http://www.vale.com), da Comissão de Valores 

Mobiliários (http://www.cvm.gov.br), e do Agente Fiduciário (http://www.gdcdtvm.com.br/). 

 

12. INSTRUMENTOS DE ADITAMENTO 

 
No exercício de 2021, ocorreram aditivos à Escritura de Emissão. A cópia com inteiro teor do referido 

documento se encontra à disposição no site http://www.gdcdtvm.com.br. 

 

13. VENCIMENTO ANTECIPADO  

 

Não tivemos conhecimento acerca da ocorrência de quaisquer dos eventos mencionados na Escritura de 

Emissão que pudessem tornar a emissão antecipadamente vencida no exercício de 2021. 

 

14. COMENTÁRIOS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 

INDICADORES DA EMISSORA 

 

DESEMPENHO DA EMISSORA 
(Fonte: Mensagem do Presidente da Vale - DF 31/12/2021) 

 

Mesmo em um ano marcado pela continuidade da pandemia do Covid-19 e pela volatilidade nos mercados, 

tivemos grandes conquistas na direção de entregar criação de valor sustentável para todos os nossos 

stakeholders. Gostaria de agradecer meus colegas do Comitê Executivo, nosso Conselho de Administração, 

nossos empregados, as comunidades onde atuamos, fornecedores e clientes pelo apoio e pela parceria no ano 

que passou., gostaria de agradecer nossos empregados, as comunidades onde atuamos nossos parceiros, 

fornecedores e clientes, pelo apoio e parceria nesse ano que passou.  

 

http://www.vale.com/
http://www.vale.com/
http://www.cvm.gov.br/
http://www.gdcdtvm.com.br/
http://www.gdcdtvm.com.br/
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Em 2021, continuamos a priorizar a saúde e o bem-estar de nossos empregados e comunidades. Aderimos ao 

Movimento Unidos pela Vacina para ampliar a estrutura operacional de vacinação no Brasil e prosseguimos 

com ações para apoio humanitário, como a doação de 1 milhão de cestas básicas para famílias em 

insegurança alimentar grave no país. Desde 2020, a Vale doou cerca de R$ 830 milhões para a luta contra o 

Covid-19 nos países e regiões onde atua.  

 

Na reparação de Brumadinho, avançamos de maneira expressiva com a assinatura do Acordo Global, em 

fevereiro de 2021, trazendo legitimidade e segurança jurídica às ações de reparação, que continuaram sendo 

prioridade. Em três anos, foram gastos R$ 23 bilhões na reparação, incluindo os acordos para indenização 

individual de 12,8 mil pessoas. Dentre as ações executadas ao longo de 2021, destacamos o pagamento de 

R$ 4,4 bilhões, destinado à implantação do Programa de Transferência de Renda. Também entregamos um 

sistema de adutoras e reservatórios com 11 quilômetros e capacidade de 5 mil litros de água por segundo 

para garantir a atual demanda da região metropolitana de Belo Horizonte.  

 

Em Mariana, reconhecemos que a reparação tem sido uma missão complexa, tanto pela extensão dos 

territórios impactados pelo rompimento da barragem de Fundão, quanto pelas múltiplas características 

sociais, culturais e econômicas da região. Seguimos apoiando a Fundação Renova, por meio de seus órgãos 

de governança, e disponibilizando profissionais especializados para a execução dos programas reparatórios. 

Avançamos significativamente na restituição do direito à moradia para 107 famílias e, após adoção do 

processo simplificado, dobramos o número de indenizações, chegando a 51,8 mil pessoas. Seguimos abertos 

a melhorias que possam trazer eficiência na execução e compensação dos atingidos e da sociedade. 

 

Segurança e Excelência Operacional, pilar estratégico de nossa Companhia, são uma das principais alavancas 

de nossa transformação. Acreditamos que o avanço do nosso sistema de gestão (VPS) é reflexo da mudança 

cultural sendo colocada em prática, trazendo resultados de forma segura e consistente. Operações que 

evoluíram na maturidade do VPS apresentaram maior aderência aos planos de manutenção e maior 

estabilidade operacional. Como consequência notamos uma melhora significativa no desempenho de 

Segurança em todas as unidades de negócio da Vale, atingindo a menor taxa de acidentes registráveis 

(TRIFR) da história. Sabemos que podemos avançar ao incorporar melhorias em nossos procedimentos de 

segurança. Destaco os aprendizados que tivemos no incidente da mina de Totten, no Canadá, que 

demonstrou a importância de nossos processos e controles mitigatórios. Graças a eles, nossos empregados 

puderam voltar às suas famílias sãos e salvos.  

 

Para diminuir o nosso nível de risco, estamos descaracterizando barragens a montante no Brasil. Eliminamos 

7 estruturas e restam 23 em nosso plano, que vai até 2035. É um processo complexo e longo e, conforme 

avançamos nos estudos de engenharia, atualizamos nossas estimativas de despesas. Alcançamos melhorias 

nas condições de segurança de estruturas relevantes, como as barragens de Doutor, Sul Inferior e Norte 

Laranjeiras, que tiveram redução do nível de emergência. Como parte do compromisso para implementação 

do Global Industry Standard on Tailings Management (GISTM), obtivemos aderência aos requisitos do 

padrão de 60%, conforme processo de autoavaliação realizado em 2021, e esperamos atingir 90% de 

aderência em 2022, 100% para estruturas extremas ou muito críticas em 2023 e 100% para demais estruturas 

em 2025. Por fim, passamos por um teste importante em nossas estruturas em Minas Gerais, em janeiro de 

2022, chovendo em poucos dias o que era esperado para o ano inteiro. Nesse cenário bastante difícil, nossas 

barragens e operações mostraram grande resiliência.  

 

Em 2021, iniciamos a operação da planta de filtragem de Vargem Grande, a primeira de quatro plantas em 

construção em Minas Gerais, reduzindo a dependência de barragens. A Vale também desenvolveu areia 

certificada para aplicação no mercado de construção civil, para reduzir o volume de rejeito descartado em 

barragens.  

 

Conseguimos progressos relevantes na estabilização operacional. Em Ferrosos, retomamos a capacidade de 

ativos, como Serra Leste, Timbopeba e Fábrica. Nas operações de Metais Básicos tivemos um ano desafiador 

devido a atividades críticas de manutenção nas operações de Sossego e Onça Puma, e greve em Sudbury. Por 

outro lado, comemoramos o início da produção de minério do depósito Reid Brook, no projeto de extensão 

da mina Voisey’s Bay, a primeira das duas minas subterrâneas a serem desenvolvidas.  
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Apoiados em nosso pilar estratégico do “Novo Pacto com a Sociedade”, reconhecemos o papel fundamental 

das empresas para tratar grandes e urgentes desafios, como nas questões de mudanças climáticas. 

Anunciamos investimentos entre US$ 4 e 6 bilhões para a redução das emissões de escopo 1 e 2 até 2030 e 

engajamos com clientes que representam 40% do nosso escopo 3.  

 

Somando à agenda ambiental, definimos a nossa ambição social: “ser uma empresa parceira no 

desenvolvimento de comunidades autônomas, engajada em temas relevantes para a humanidade e 

comprometida com a mineração sustentável”. Queremos garantir que nossa atuação gere valor social e 

promova legado positivo pós-mineração. A partir do tripé educação-saúde-renda iremos tirar 500 mil pessoas 

da extrema de pobreza até 2030.  

 

Por fim, trabalhamos para garantir a criação e o retorno de valor para nossos acionistas. Pagamos dividendos 

robustos em ano recorde de geração de caixa, além do lançamento de dois programas de recompra de ações 

consecutivos. E na estratégia de simplificação de nosso portfólio de ativos, apresentamos uma evolução 

significativa no ano de 2021, com a saída responsável da operação de carvão em Moçambique, o 

desinvestimento do negócio de ferroligas de manganês em Minas Gerais, a venda da participação de 50% na 

CSI e de 9,2% na Mosaic.  

 

Estamos percorrendo o caminho para sermos uma das empresas mais seguras e confiáveis do setor e em 

referência na criação e compartilhamento de valor para toda a sociedade.  

 

Existimos para melhorar a vida e transformar o futuro. Juntos.  

 

Eduardo Bartolomeo  

Presidente  
 

 

INDICADORES ECONÔMICOS, FINANCEIROS E A ESTRUTURA DE CAPITAL DA 

EMISSORA: 

 

O Endividamento Geral da Emissora em 2021 ficou em 60,12%, representando uma baixa de 2,02 pontos 

percentuais (p.p.) em relação a 2020. A sua dívida de curto prazo apresentou alta, visto que a Composição do 

Endividamento aumentou de 25,52% em 2020 para 27,60% em 2021. O Grau de Imobilização do Patrimônio 

Líquido diminuiu 1,21 p.p. em comparação ao ano anterior. O Grau de Imobilização de recursos não 

correntes em 2021 apresentou alta em relação ao ano de 2020 em 3,32 p.p. No Passivo Oneroso sobre Ativo 

a baixa foi de 3,79 p.p. 

 

No que se refere aos indicadores de liquidez da Emissora, em 2021 foi identificada uma redução de 13,45% 

na Liquidez Imediata, de 23,15% na Liquidez Corrente e de 24,81% na Liquidez Seca. Já na Liquidez Geral, 

houve uma alta de 3,59%. 

 

A Rentabilidade do Patrimônio Líquido aumentou 47,76 p.p. em relação ao ano de 2020, ficando em 

47,76%. A Rentabilidade de Investimentos ficou em 24,31%, aumento de 19,10 p.p. O Giro do Ativo 

apresentou aumento de 15,70 p.p. em 2021. A Margem Bruta ficou em 60,05%. A Margem Operacional foi 

de 50,52%, aumento de 17,64 p.p. em comparação ao ano anterior. A Margem Líquida foi de 41,34%, 

aumento de 29,26 p.p. em relação a 2020. 

 

 

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS CONSOLIDADO 

Índices de Estrutura de Capital 2021 2020 

 Endividamento Geral  60,12% 62,15% 

 Composição do Endividamento  27,60% 25,52% 

 Imobilização do Patrimônio Líquido  144,26% 145,48% 
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 Imobilização de recursos não correntes  68,62% 65,29% 

 Passivo Oneroso sobre o Ativo  57,59% 61,38% 

Índices de Liquidez  2021 2020 

Liquidez Imediata 0,79 0,92 

Liquidez Corrente 1,44 1,67 

Liquidez Seca 1,15 1,39 

Liquidez Geral 1,65 1,61 

Índices de Rentabilidade  2021 2020 

Rentabilidade do Patrimônio Líquido 61,58% 13,82% 

Rentabilidade de Investimentos 24,31% 5,21% 

Giro do Ativo 58,81% 43,11% 

Margem Bruta 60,05% 55,87% 

Margem Operacional 50,52% 32,88% 

Margem Líquida 41,34% 12,08% 

 

 

15. COMENTÁRIOS SOBRE INDICADORES RELACIONADOS A CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS 

 

A Emissora pagou os prêmios do exercício de 2021 relativos aos percentuais sobre os faturamentos conforme 

apresentado abaixo: 

 
Fonte: Relatórios de Debêntures Participativas 2021 1S21 2S21 

PRÊMIO SOBRE MINÉRIO DE FERRO (R$ milhões) 1.220,9 1.088,0 

Faturamento líquido Sistema Norte1 67.830,3 50.229,4 

Base de cálculo:2 1,8% 1,8% 

PRÊMIO SOBRE CONCENTRADO DE COBRE (R$ milhões) 23,1 32,2 

Faturamento líquido1 1.846,3 2.574,3 

Base de cálculo:3 1,25% 1,25% 

PRÊMIO POR DEBÊNTURE PARTICIPATIVA 3,201633595 2,882969514 

Prêmio sobre venda de concentrado de cobre 23.078.830,76 32.178.644,87 

Prêmio sobre venda de minério de ferro Sistema Norte 1.220.944.896,71 1.088.025.267,85 

Prêmio sobre a alienação de direito minerários - - 

Prêmio total 1.244.023.727,47 1.120.203.912,72 

Quantidade de Debêntures 388.559.056 388.559.056 
1 De acordo com a cláusula 4.2 da Escritura de Emissão das Debêntures 
2 De acordo com a cláusula 2.1 da Escritura de Emissão das Debêntures 
3 De acordo com as cláusulas 1.4 e 2.2 da Escritura de Emissão das Debêntures 

 

16. INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E EVENTUAIS 

 

Informamos que a Emissora é parte no processo de nº 0393909-98.2012.8.19.0001 correndo no Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro sob segredo de justiça, cujo objeto e informações são os constantes 

abaixo, conforme reportado no Formulário de Referência da Emissora: 
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Informamos também que há outras ações atualmente em curso com igual objeto. A Emissora destacou que, 

conforme divulgado no Formulário 20F, entende que os pleitos das ações não divulgadas não possuem 

mérito, e o valor envolvido atualmente é imaterial diante de sua condição financeira. 

 

Segue o divulgado pela Emissora no referido Formulário 20F: 

 

“PROCESSOS ENVOLVENDO NOSSAS DEBÊNTURES PARTICIPATIVAS  

Nossas debêntures participativas são regidas por uma escritura de debêntures, que prevê que os pagamentos 

de prêmios sejam devidos quando os volumes de vendas dos ativos de referência atingirem limites 

especificados. Efetuamos todos os pagamentos em conformidade com as disposições aplicáveis da escritura 

de debêntures e do prospecto de privatização (edital). Determinados detentores de nossas debêntures 

participativas ajuizaram ações em face da Vale, alegando que os pagamentos de prêmios deveriam ter sido 

acionados pelos volumes de extração, e não pelos volumes de vendas/comercialização. Se forem bem-

sucedidas, essas ações afetarão o momento dos pagamentos do prêmio e poderão nos levar a efetuar 

pagamentos aos autores com base nos pagamentos iniciais do prêmio que supostamente eram devidos e não 

pagos teriam sido pagos. Acreditamos que essas ações são improcedentes e não reconhecemos qualquer 

obrigação de efetuar pagamentos de prêmios antes do prazo especificamente previsto na escritura das 

debêntures. Defendemos no passado, e continuaremos a defender vigorosamente nossa posição com relação a 

essas ações, por todos os meios disponíveis”. 
 

A Emissora cumpriu com a sua obrigação de prestação de informações periódicas, e o Agente Fiduciário não 

tem conhecimento de eventual inconsistência ou omissão contidas nas informações divulgadas pela 

Emissora.  

 

17. CUMPRIMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO EMISSOR 

 

A Emissora cumpriu com as suas outras obrigações assumidas na Escritura de Emissão das debêntures.  

 

18.  EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES EM QUE TENHA ATUADO NO MESMO 

EXERCÍCIO 

 

O Agente Fiduciário informa que não atuou como agente fiduciário no exercício de 2021 em outras emissões 

de debêntures, públicas ou privadas, feitas por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do 

mesmo grupo da Emissora. 

 

19.  OUTROS FATOS RELEVANTES OCORRIDOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES  

 

A Vale divulgou Fato Relevante em 02 de março de 2021 e em 29 de março de 2021, e Comunicado ao 

Mercado, em 13 de abril de 2021, tratando sobre oferta pública de distribuição secundária de debêntures de 

titularidade do BNDES, da BNDESPAR, e da União Federal. 
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A cópia com inteiro teor dos Fatos Relevantes e do Comunicado ao Mercado descritos acima se encontra à 

disposição no website da Emissora (http://www.vale.com), da Comissão de Valores Mobiliários 

(http://www.cvm.gov.br), e do Agente Fiduciário (http://www.gdcdtvm.com.br). 

 

20. DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO 

 

O Agente Fiduciário declara que se encontra plenamente apto a continuar no exercício da função de Agente 

Fiduciário desta emissão de debêntures da Emissora, na forma do disposto no artigo 68, § 1º, alínea “b” da 

Lei nº 6.404/1976, bem como que não existe situação de conflito de interesses que impeça o mesmo a 

continuar a exercer a função, na forma do disposto no artigo 15, inciso XII, da Resolução CVM nº 17, de 09 

de fevereiro de 2021. 

 

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2022. 

 

 

 

 
GDC Partners Serviços Fiduciários DTVM LTDA. 

Avenida Ayrton Senna, nº 3.000, parte 3, bloco Itanhangá, sala 3.105, Barra da Tijuca 

22.775-003 – Rio de Janeiro – RJ 

Tel: (21) 2490-4305 / Fax: (21) 3269-2077  

Ouvidoria: 0800-022-3062  

E-mail: gdc@gdcdtvm.com.br 
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