Comunicado ao
Mercado

Vale informa redução de participação acionária relevante
Rio de Janeiro, 24 de maio de 2022 - Vale S.A (“Vale”) informa que recebeu comunicado da Capital
Research Global lnvestors (“CRGI”), informando o seguinte:
“Em cumprimento ao que estabelece o artigo 12, caput, Resolução CVM n° 44, de 23.8.2021,
conforme alterada, Capital Research Global lnvestors (“CRGI”), na qualidade de divisão independente
de investimentos da Capital Research and Management Company, sociedade constituída e existente
de acordo com as leis dos Estados Unidos da América, com sede em 333, South Hope Street, Los
Angeles, Califórnia 90071, Estados Unidos da América, na qualidade de holding de sociedades
administradoras de investimento no exterior, tendo como representante legal no Brasil o J.P. Morgan
S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, inscrito no CNPJ/ME sob o n° 33.851.205/000130, e o Citibank DWM S.A., inscrito no CPNJ/ME sob o n° 33.868.597/0001-40, vem pela presente
informar que reduziu a participação que administrava em ações ordinárias (“Ações ON”) de emissão
da Vale S.A., companhia aberta, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 33.592.510/0001-54 (“Companhia”).
CRGI administrava 257.089.368 Ações ON da Companhia, correspondentes a 5,1428% dessa
espécie de ação e, em decorrência das operações acima mencionadas, passou a administrar um total
de 245.154.011 Ações ON da Companhia, que representam 4,9040% dessa espécie de ação. A!ém
da participação acima mencionada, a Capital World Investors e a Capital International lnvestors,
também na qualidade de divisões independentes de investimentos da Capital Research and
Management Company, administram, respectivamente, 319.508.101 Ações ON e 197.622.905 Ações
ON, correspondentes a, respectivamente, 6,3914% e 3,9532% dessa espécie de ação. Trata-se de
um investimento minoritário que não altera a composição do controle ou a estrutura administrativa da
Companhia.
Presentemente, não há uma quantidade de ações da Companhia visada pela CRGI. Não há outros
valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos referenciados em tais ações detidas, direta
ou indiretamente, pela CRGI ou pessoa a ela ligada, nem qualquer acordo ou contrato regulando o
exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia
em que CRGI ou pessoa a ela ligada seja parte.”
A Vale informa que prosseguirá com a atualização de seu Formulário de Referência para refletir a
referida alteração nos termos do Art. 25, §3º, VI, da Resolução CVM nº 80/22, dentro do prazo legal.
Gustavo Duarte Pimenta
Diretor Executivo de Relações com Investidores

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.

