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Vale anuncia declaração de remuneração aos acionistas 

 
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 2022 – A Vale S.A (“Vale” ou “Companhia”), informa que o Conselho 
de Administração, aprovou na data de hoje a declaração de juros sobre o capital próprio (“JCP”) no 
valor total bruto de R$1.319.000.000,00, correspondente ao valor total bruto de R$0,290809381 por 
ação, apurado com base no balanço levantado na data base de 30 de setembro de 2022 e referente 
à antecipação da destinação de resultado do presente exercício.  
 
O valor do JCP será abatido do montante a ser deliberado referente ao segundo semestre de 2022, 
conforme Política de Remuneração aos Acionistas.  
 
O Comitê Executivo deliberará, oportunamente, sobre a forma e a data de pagamento do JCP. Os 
acionistas terão direito à remuneração, conforme a seguir: 
 
1. A data de corte para os detentores de ações de emissão da Vale negociadas na B3 será no dia 12 
de dezembro de 2022 e a record date para os detentores de American Depositary Receipts (“ADRs”) 
negociados na New York Stock Exchange (“NYSE”) será no dia 14 de dezembro de 2022.  
 
2. As ações da Vale serão negociadas ex-dividendos na B3 e na NYSE a partir de 13 de dezembro 
de 2022. 
 
3. De acordo com a legislação vigente no Brasil, a distribuição de JCP está sujeita à retenção de 
imposto de renda na fonte, exceto para os beneficiários imunes e isentos que comprovarem atender 
as condições legais para a dispensa de retenção. Qualquer alteração no cadastro de acionista quanto 
ao domicílio e perf il f iscais deve ser realizada até o dia 6 de dezembro de 2022, para assegurar a 
apuração correta do imposto retido na fonte referente ao JCP anunciado nesta data.  
 
A Vale informa, ainda, que o valor do JCP por ação poderá sofrer variação em razão de eventual 
alteração do número de ações em tesouraria dado o programa de recompra vigente. Nesse caso, a 
Companhia fará um novo Aviso aos Acionistas informando o valor final por ação. 

 

Gustavo Duarte Pimenta 

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 on-line. 

Para mais informações, contatar: 
Vale.RI@vale.com 

Ivan Fadel: ivan.fadel@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 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. 
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Vale announces shareholders remuneration  

Rio de Janeiro, December 1st, 2022 – Vale S.A ("Vale", "Company") informs that its Board of Directors 
approved interest on capital in the gross amount of R$ 1,319,000,000.00, equivalent to a gross amount 
of  R$ 0.290809381 per share, calculated based on the balance sheet date as of September 30th, 2022 
and referring to the anticipation of the destination of results of the current fiscal year.  

According to the Shareholder’s Remuneration Policy, the interest on capital will be deducted from the 
amount to be deliberated regarding the second semester of 2022.  

In due course, the Executive Committee will deliberate, on the form and date of payment of the interest 
on capital. Shareholders will be entitled to remuneration as follows: 

1. The record date for holders of Vale's shares traded on B3 will be on December 12th, 2022, and for 
holders of American Depositary Receipts ("ADRs") traded on the New York Stock Exchange ("NYSE") 
will be on December 14th, 2022. 

2. Vale shares will start trading ex-dividend on the B3 and NYSE from December 13th, 2022. 

3. According to Brazilian law, the distribution of interest on capital is subject to the deduction of 
withholding income tax, except for the exempt beneficiaries that prove compliance with the legal 
conditions for the exemption. Any change in the shareholder register regarding tax residence and 
prof ile shall be completed by December 6th, 2022, to ensure the accurate withholding tax related to 
the interest on capital announced today. 

Vale also informs that the amount of interest on capital may vary due to eventual changes in the 
number of  treasury shares, given the current buyback program. In this case, the Company will issue 
a new Notice to Shareholders informing the final amount per share.  

Gustavo Duarte Pimenta 

Executive Officer of Investor Relations 

 

Ever since the Covid-19 outbreak began, our highest priority is the health and safety of our employees. Our IR team adopted work-from-
home, and as we continue to face these new circumstances, we strongly recommend you prioritize e-mail and online engagement.  
 

For further information, please contact: 
Vale.RI@vale.com 

Ivan Fadel: ivan.fadel@vale.com 

Mariana Rocha: mariana.rocha@vale.com 
Samir Bassil: samir.bassil@vale.com 

 
This press release may include statements that present Vale’s expectations about future events or results. All statements, when based upon 
expectations about the future, involve various risks and uncertainties. Vale cannot guarantee that such statements will prove correct. These risks 
and uncertainties include factors related to the following: (a) the countries where we operate, especially Brazil and Canada; (b) the global economy; 
(c) the capital markets; (d) the mining and metals prices and their dependence on global industrial production, which is cycl ical by nature; and (e) 
global competition in the markets in which Vale operates. To obtain further information on factors that may lead to results different from those 
forecast by Vale, please consult the reports Vale files with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), the Brazilian  Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) and in particular the factors discussed under “Forward-Looking Statements” and “Risk Factors” in Vale’s annual report 
on Form 20-F. 

 

 


