Fato Relevante

Vale informa sobre atualização da provisão
relacionada aos programas da Fundação Renova
Vale S.A. (Vale) reafirma seu comprometimento com a reparação e compensação dos impactos
do rompimento da barragem da Samarco, assegurando provisão adicional de fundos para os
programas gerenciados pela Fundação Renova. Como resultado dessa análise, a Vale informa
que reconhecerá uma provisão adicional de R$ 1,5 bilhão nas suas Demonstrações Contábeis
Intermediárias de 30 de junho de 2018, que totalizam o valor presente das estimativas da sua
responsabilidade secundária no suporte aos trabalhos da Fundação Renova, e são equivalentes
a 50% das obrigações adicionais da Samarco pelos próximos 12 anos.
A provisão inicial de R$ 3,7 bilhões, feita no 2T16, foi baseada nas melhores estimativas
preliminares do custo total dos 42 programas a serem implementados pela Fundação Renova,
de acordo com o primeiro acordo com as Autoridades Governamentais, datado de 02 de março
de 2016. A Fundação Renova foi posteriormente estabelecida em 30 de junho de 2016 e, após
substancial progresso no desenvolvimento e execução dos programas, as estimativas foram
revisadas e os dispêndios desses programas atualizados.
Maiores detalhes podem ser encontrados nas Demonstrações Contábeis Intermediárias de 30
de junho de 2018, a serem publicadas em 25 de julho de 2018.
Rio de Janeiro, 17 de julho de 2018
Luciano Siani Pires
Diretor Executivo de Relações com Investidores

Material Fact

Vale informs about updated provision related to
Renova Foundation programs
Vale S.A. (Vale) reaffirms its commitment to mitigate and compensate for the impacts of the
disruption from Samarco’s tailing dam by securing additional provision of funds for the programs
managed by Renova Foundation. As a result of this analysis, Vale informs that it will recognize
an additional provision of R$ 1.5 billion in its Interim Financial Statements as of June 30 th, 2018,
which amounts to the present value of Vale’s new estimated secondary responsibility to support
the Renova Foundation works and is equivalent to 50% of Samarco’s additional obligations over
the next 12 years.
The initial provision of R$ 3.7 billion made in 2Q16 was based on the best preliminary estimates
of the overall costs of the 42 programs to be implemented by Renova Foundation pursuant to the
first agreement with Government Authorities dated March 2nd, 2016. Renova Foundation was later
established on June 30th, 2016 and after substantial progress in the development and execution
of the programs it has come to a revised and updated estimate of the expenditures of these
programs.
Further details can be found in Vale’s 2Q18 Interim Financial Statements to be published on July
25th, 2018.
Rio de Janeiro, July 17th, 2018
Luciano Siani Pires
Investor Relations Executive Officer

