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Vale informa sobre evolução da transação de Carvão 

 
A Vale S.A. (Vale) informa sobre a aprovação de novos termos relativos à sua transação com a Mitsui & Co., Ltd. (Mitsui) 
relacionada ao desinvestimento de parte da participação na mina de carvão de Moatize e do Corredor Logístico de Nacala 
(CLN). 
 
Nos novos termos, a Mitsui acordou em contribuir com até US$ 450 milhões, sendo: (a) um total de US$ 255 milhões por 
15% da participação da Vale na mina de carvão de Moatize (a Vale atualmente detém 95% da participação acionária da 
mina de carvão de Moatize); e (b) uma contribuição adicional de até US$ 195 milhões condicionados ao atingimento de 
certas condições, incluindo o desempenho da mina. 
 
Adicionalmente, a Mitsui contribuirá com US$ 348 milhões por 50% de participação em instrumentos de equity e quasi-equity 
do CLN e concederá um empréstimo de longo prazo de US$ 165 milhões para o CLN. 
 
A Vale espera receber US$ 768 milhões após a conclusão da transação de equity com a Mitsui e até US$ 2,7 bilhões após 
a conclusão do project finance.  A conclusão da transação de equity continua relacionada ao êxito da conclusão do project 
finance. 
 
Os números acima relacionados à avaliação da mina de Moatize assumem que a mina pagará tarifas sobre os serviços de 
logística providos pelo CLN, de forma a economicamente dar suporte ao pagamento dos US$ 2,7 bilhões do project finance. 
 
O acordo demonstra o comprometimento da Vale e da Mitsui com a transação e reforça o foco das companhias na conclusão 
do project finance para o CLN. 
 
A Vale reitera a importância estratégica da parceria com a Mitsui e a sua confiança na conclusão de ambas as transações 
de equity e do project finance,no curto prazo. 
 

 

 

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2016 
Luciano Siani Pires 

Diretor Executivo de Relações com Investidores 
 


