COMUNICADO À IMPRENSA
28 de Setembro de 2015

HORIZONTE CONSOLIDA PROJETO ARAGUAIA DE NÍQUEL ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO
DO PROJETO GLENCORE
_____________________________________________________________________
28 de setembro de 2015 – Horizonte Minerals Plc, (AIM: HZM, TSX: HZM) ('Horizonte', 'HZM "ou" a
Empresa"), empresa de desenvolvimento de níquel focada no Brasil, tem o prazer de anunciar que
chegou a um acordo para adquirir indiretamente através de subsidiárias integrais no Brasil o projeto
avançado de alto teor de níquel Glencore Araguaia (‘GAP’) no centro-norte do Brasil (a ‘Operação
Proposta’). O GAP combinado com o projeto de níquel de alto teor Araguaia ('Araguaia' ou ‘Projeto
Araguaia’), 100% de propriedade da Horizonte, cria um dos maiores projetos de níquel saprolítico do
mundo em termos de tamanho e teor, em uma jurisdição de primeira linha de mineração, que tem
um caminho definido para a viabilidade.
Destaques








A combinação do GAP e do Projeto Araguaia da Horizonte criará um dos maiores projetos de
níquel saprolítico no mundo (o "Projeto Ampliado").
Recursos adicionais com potencial para fornecer minério com teor de 2% de níquel para os
primeiros 10 anos de vida da mina.
Espera-se que teores mais elevados de níquel melhorem os aspectos econômicos do projeto
permitindo um período de retorno de capital mais curto e um menor preço de níquel para
alcançar o equilíbrio econômico [break even].
Pagamento de contraprestação inicial no fechamento de US$ 2 milhões a ser realizado
através da emissão de ações da HZM.
Custo total de aquisição de US$ 8 milhões.
Emissão de novas ações para levantar £1,55 milhão através de acionistas chaves já
existentes.

Comentando sobre a aquisição, o diretor presidente da Horizonte, Jeremy Martin, disse: "Esta é uma
operação que vai mudar o jogo para a Horizonte. Conseguimos negociar uma operação única
alavancando os deprimidos mercados atuais de commodities. A combinação dos dois projetos
produzirá um dos maiores recursos de níquel saprolítico pouco desenvolvidos em nível global. Nós
estamos confiantes de que podemos gerar minério para os primeiros 10 anos para a planta de Forno
Rotativo Elétrico (RKEF) de linha única com teor de +2% de níquel. O efeito esperado disso sobre os
aspectos econômicos do Projeto Ampliado é significativo; ter o potencial para ser uma das
operações de mais baixo custo desse tipo, com retorno de capital mais rápido, ao mesmo tempo
oferecendo flexibilidade operacional para aumento da produção anual no futuro. Para integrar o
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GAP, teremos que re-otimizar os recursos minerais e atualizar o estudo de mineração e econômico
antes da preparação de um estudo de viabilidade para o Projeto Ampliado.

"A consolidação do distrito de Araguaia é uma grande conquista para a Horizonte. O Projeto
Ampliado está idealmente posicionado no ciclo de commodities para ser desenvolvido com o
objetivo de iniciar a produção dentro dos próximos cinco anos, quando espera-se que os
fundamentos de oferta/demanda de níquel sejam mais favoráveis.
“Além disso temos o prazer de anunciar que a Empresa levantou £1,55 milhão através de seus
principais acionistas chave, o que é um forte endosso para a operação, a equipe e o novo Projeto
Ampliado. A Empresa agora está bem financiada com mais de £3 milhões em saldos de caixa que
nos permitem avançar o trabalho planejado em um projeto de Nível 1. Agora estamos focados em
construir valor, comunicando o enorme valor inerente para a Empresa e avançando o Projeto
Ampliado para o Estudo de Viabilidade.
"Estamos ansiosos para atualizar o mercado à medida que avançamos com esta nova oportunidade."
Detalhes do Projeto
A configuração geológica do GAP é semelhante à do Projeto Araguaia da Horizonte. Ambos estão
localizados no Cinturão de Dobras Neo-Proterozóico do Araguaia, uma zona orogênica com 1.000
quilômetros de comprimento e 150 km de largura entre o Cráton Amazônico a oeste e o Cráton São
Francisco a leste. Os depósitos de níquel laterítico em ambos os projetos são desenvolvidos em
peridotitos que fazem parte de complexos máfico-ultramáficos representando remanescentes
tectônicos dos ofiolitos colocados em metassedimentos que formam a zona externa ocidental do
Cinturão Araguaia.
As atuais concessões GAP contêm três depósitos de níquel laterítico significativos, Serra do Tapa e
Pau Preto (conjuntamente: "SdT"), e Vale dos Sonhos ("VdS"). O trabalho de exploração nas
concessões originais foi iniciado pela Falconbridge (posteriormente Xstrata Nickel) em 2003. Até
2008, este trabalho incluiu a realização de mais de 2.500 furos de sondagem diamantada como
parte de um programa de recursos. Perfuração nos depósitos SdT e VdS foi concluída em malha de
perfuração de 80m x 80m e em malha de perfuração de 160m x 160m no depósito PP. Pequenas
áreas de perfuração menos espaçadas foram concluídas para avaliar a variabilidade de curta escala.
A estimativa histórica para o GAP em teor de corte de níquel de 0,90% é apresentada na Tabela 1
abaixo. Esta estimativa foi elaborada de acordo com as Normas de Definição CIM para Recursos
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Minerais e Reservas Minerais conforme publicado no Relatório GlencoreXstrata de Recursos e
Reservas de 31 de dezembro de 2013. A estimativa de recursos minerais para o GAP ("estimativa
histórica") é de natureza histórica. As principais premissas utilizadas para preparar a estimativa
histórica são descritas abaixo. A estimativa histórica para os depósitos SdT e VdS utilizou a krigagem
ordinária em blocos de 40m x 40m x 2m com a Mudança de Apoio aos blocos 5m x 5m 2m, utilizando
dados de 1.302 furos de sondagem diamantada, compreendendo 55.334 metros. A estimativa de
recursos para o PP foi derivada por estimativa em um modelo 3D usando a técnica do vizinho mais
próximo, utilizando dados de 177 furos de sondagem diamantada que compreendem 4.838 metros.
A Tabela 1 apresenta também a estimativa de recursos minerais do Araguaia em teor de corte de
níquel de 0,95% do Estudo de Pré-Viabilidade publicado pela Empresa no relatório técnico intitulado
“Prefeasibility Study (PFS) for the Araguaia Nickel Project Pará State, Brazil” datado de 25 de
março de 2014 (o ‘Estudo de Pré-viabilidade’). Uma análise mais aprofundada exigida sobre a
estimativa histórica inclui principalmente o recálculo utilizando os parâmetros de entrada
empregados para cálculo da estimativa de recursos minerais para o Araguaia. Uma pessoa
qualificada não realizou trabalho suficiente para classificar a estimativa histórica como recursos
minerais atuais ou reservas minerais e a Empresa não está tratando a estimativa histórica como
recursos minerais atuais ou reservas minerais. Uma análise feita pela Empresa indicou que a
preparação dos dados foi feita de acordo com as melhores práticas da indústria e que a estimativa
histórica proporcionou uma base adequada para a análise realizada até a presente data.
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*Fonte: GlencoreXstrata - Resources & Reserves Report 31 de dezembro de 2013.

**Fonte: Estudo de Pré-Viabilidade do Projeto Araguaia da Horizonte, de 25 de Março de 2014
Detalhes da Operação
Nos termos de um acordo de compra de ativos condicional ("Acordo de Compra de Ativos")
envolvendo, entre outras partes, a Empresa e a Xstrata Brasil Exploração Mineral Ltda (“Xstrata”),
Horizonte Minerals Plc
26 Dover Street, London W1S 4LY■ Tel: +44 (0)20 7763 7157 ■ www.horizonteminerals.com
Registrada na Inglaterra e País de Gales nº 5676866

uma subsidiária integral da Glencore Canada Corporation (“Glencore”), a Empresa concordou em
pagar um valor total de US$ 8 milhões para a Xstrata, que é a proprietária do GAP. A
contraprestação deve ser paga de acordo com o seguinte cronograma;


USD 2.000.000 em ações ordinárias no capital social da Empresa ("Ações HZM") (as "Ações de
Contraprestação Inicial"), divididas entre as áreas de depósito SdT e VdS e devidas na respectiva data
de fechamento para tal área de depósito. A data de fechamento está vinculada à data em que a HZM
é registrada como detentora de tais áreas de depósito pelo Departamento Nacional de Produção
Mineral do Brasil ("DNPM"). A HZM espera que este registro ocorrerá nos próximos cinco meses, mas
o tempo em que é necessário que o registro ocorra no âmbito do Acordo de Compra de Ativos pode
ser estendido por um período de até um ano. No momento do fechamento, a HZM emitirá as Ações
de Contraprestação Inicial a um preço por Ação de Contraprestação Inicial igual à média de preço
ponderada por volume de 5 dias no AIM tomado no dia útil anterior ao respectivo fechamento. Após
a Colocação descrita abaixo, a Horizonte não terá autorização suficiente para emitir as Ações de
Contraprestação Inicial. Consequentemente, a Empresa tem a intenção de publicar uma circular
convocando uma assembleia geral dos seus acionistas, a fim de considerar e, se julgado conveniente,
aprovar resoluções para conceder aos diretores as autorizações necessárias para emitir e alocar as
Ações de Contraprestação Inicial (as "Resoluções"). A Operação Proposta está condicionada à
aprovação das Resoluções;



USD 1.000.000 após a data de emissão de um estudo de viabilidade conjunto para a área do Projeto
Ampliado, valor a ser pago em Ações HZM (ao preço médio ponderado por volume de cinco dias
tomado no décimo dia útil após a data de tal emissão) ou em dinheiro, a critério da Horizonte; e



O restante da contraprestação será pago em dinheiro, na data da primeira produção comercial de
qualquer uma das áreas de recursos dentro da área do Projeto Ampliado.

Além da aprovação das Resoluções, a Operação Proposta permanece sujeita ao registro das
subsidiárias integrais da Horizonte como proprietárias do projeto GAP pelo DNPM e também está
condicionada a outras condições usuais para fechamento.
As concessões da área de depósito SdT estão sujeitas a ação judicial pendente com um terceiro
brasileiro. A Glencore contestou as alegações de tal terceiro. As partes acordaram certas proteções,
incluindo o recebimento, pela HZM da Glencore, de certos compromissos de indenização em relação
a tal ação judicial.
O Acordo de Compra de Ativos contém garantias habituais em relação ao projeto GAP e à
capacidade das partes para celebrar a Operação Proposta e está sujeito a direitos de rescisão
habituais.
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A Colocação
A Empresa informa, ainda, que levantou £1.550.000 não descontadas as despesas, pela colocação (a
"Colocação") em troca de dinheiro pela finnCap, atuando como agente para a Empresa, de 155
milhões de Ações HZM (as "Ações de Colocação") a 1 centavo de libra esterlina por Ação de
Colocação.
Os recursos da Colocação serão usados para propósitos gerais de capital de giro, para avançar o
Projeto Araguaia e para integrar o Projeto Ampliado conforme apropriado. Isso envolverá Estimativa
de Recursos Minerais integrada em conformidade com o Instrumento Nacional 43-101 (“NI 43-101”),
cronograma de mineração otimizado, modelo financeiro atualizado e trabalho para avançar no
estudo de viabilidade.
Operação com Parte Relacionada
A Henderson Global Investors ("Henderson") está subscrevendo 45.000.000 Ações de Colocação na
Colocação.
Após a admissão das Ações de Colocação à negociação no AIM ("Admissão"), a Henderson terá
participação de 114,052,667 Ações HZM representando 17,6% do capital social ampliado emitido da
Empresa.
A subscrição de Colocação de Ações pela Henderson é considerada uma operação com partes
relacionadas de acordo com as Regras do AIM para empresas, porque a Henderson é uma acionista
relevante na Empresa.
Os diretores da Horizonte, após consulta com o consultor nomeado da Empresa, finnCap,
consideram que os termos de subscrição de Ações de Colocação pela Henderson são justos e
razoáveis no que diz respeito aos acionistas da Empresa.
Admissão
A emissão das Ações de Colocação está sendo feita a partir de autorizações existentes concedidas
aos Diretores na última assembleia geral ordinária. Por conseguinte, a colocação não está sujeita à
aprovação dos acionistas.
Foi feito requerimento para Admissão das Ações de Colocação e espera-se que tal admissão e
negociações com as Ações de Colocação ocorrerão no AIM em 2 de Outubro de 2015. As Ações de
Colocação serão classificadas pari passu com as Ações HZM existentes atualmente em circulação.
Após a Admissão, haverá 647.427.105 Ações HZM em circulação.
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A Colocação está condicionada à Admissão e ao acordo de colocação entre a Empresa e finnCap
tornar-se incondicional e não ser rescindido de acordo com seus termos.
TSX
Além disso, a Empresa recebeu aprovação condicional da TSX e usou como base a isenção nos
termos da seção 602.1 do Manual de Empresas TSX para aplicar Regras do AIM à emissão das Ações
de Contraprestação Inicial e das Ações de Colocação.
Este comunicado à imprensa foi preparado sob a supervisão de David Hall, presidente não-executivo
da Empresa e uma Pessoa Qualificada na acepção da norma NI 43-101.

* * FIM * *
Para mais informações, visite www.horizonteminerals.com ou contate:
Jeremy Martin
David Hall
Joanna Scott
Christopher Raggett
Felicity Winkles
Lottie Brocklehurst

Horizonte Minerals Plc
Horizonte Minerals Plc
finnCap Ltd (Corporate Broking)
finnCap Ltd (Corporate Finance)
St Brides Partners Ltd (PR)
St Brides Partners Ltd (PR)

Tel: +44 (0) 20 7763 7157
Tel: +44 (0) 20 7763 7157
Tel: +44 (0) 20 7220 0500
Tel: +44 (0) 20 7220 0500
Tel: +44 (0) 20 7236 1177
Tel: +44 (0) 20 7236 1177

Sobre a Horizonte Minerals:
A Horizonte Minerals plc é uma empresa de desenvolvimento de projetos de níquel com foco
no Brasil, listada nas bolsas de Londres AIM e Toronto TSX, que é proprietária de 100% do Projeto
Araguaia de níquel laterítico localizado ao sul do distrito mineral de Carajás, na região norte
do Brasil.
A Empresa está desenvolvendo o Projeto Araguaia como a próxima grande mina de níquel no Brasil,
com produção esperada para 2019.
O Projeto Araguaia, que tem uma excelente infraestrutura implementada, incluindo ferroviária,
rodoviária, de água e energia, tem Recursos Minerais atuais em conformidade com a Norma NI 43101 de 71.98Mt com teor de Ni de 1,33% (Indicado) e 25.4Mt de 1,21% (Deduzidos) com teor de
corte de níquel de 0,95 %; uma base de Reserva Provável de 21.2Mt com teor de Ni de 1,66% está
incluída nos Recursos.
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O Estudo de Pré-viabilidade foi concluído, o qual sustenta os robustos aspectos econômicos do
desenvolvimento de uma mina com meta de produção de 15,000tpa de níquel em ferro-níquel com
um produto Fe-Ni 20% ao longo de uma vida útil da mina de 25 anos utilizando o processo
pirometalúrgico comprovado da tecnologia do Forno Rotativo Elétrico. A essas taxas de produção, o
projeto tem um Valor Presente Líquido [NPV] após impostos de US$ 519 milhões a uma taxa de
desconto de 8% e uma TIR de 20%, com custo de capital de US$ 582 milhões que coloca este projeto
no quartil mais baixo da curva de custos.
PUBLICAÇÃO, DIVULGAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NOS ESTADOS UNIDOS OU QUALQUER OUTRA
JURISDIÇÃO EM QUE TAL PUBLICAÇÃO, DIVULGAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO SERIA ILEGAL.
A distribuição deste Comunicado e a Colocação das Ações de Colocação em certas jurisdições pode ser restringida por lei. Nenhuma
ação foi tomada pela Empresa que permita uma oferta de tais ações ou posse ou distribuição deste Comunicado ou de qualquer outro
material de oferta ou publicidade relacionado a tais ações em qualquer jurisdição em que é necessário tomar medidas para esse
efeito. A Empresa exige que aqueles a quem chegar a posse deste anúncio informem-se sobre, e cumpram, tais restrições.
As informações contidas neste Comunicado não constituem uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra, nem haverá
qualquer venda de valores mobiliários aqui referidos em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda exigem uma
preparação de qualquer prospecto ou outra documentação de oferta, ou seja ilegal antes do registro, isenção de registro ou
qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer tal jurisdição.
Não haverá oferta pública de valores mobiliários da Empresa no Reino Unido, Estados Unidos, Canadá ou em outro lugar. As
informações contidas neste Comunicado não constituem nem fazem parte de qualquer oferta ou solicitação de compra ou subscrição
de valores mobiliários nos Estados Unidos. Os valores mobiliários aqui mencionados não foram e não serão registradas sob a United
States Securities Act de 1933 ("Securities Act"), nem as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou outra jurisdição dos Estados
Unidos. Os valores mobiliários aqui mencionados não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos, exceto nos termos do
Regulamento S da Securities Act ou outra isenção ou operação não sujeita às exigências de registro da Securities Act. Não haverá
oferta pública de valores mobiliários nos Estados Unidos.

DECLARAÇÃO CAUTELAR SOBRE INFORMAÇÕES PROSPECTIVAS
À exceção de declarações de fatos históricos relativos à empresa, certas informações contidas neste comunicado à imprensa
constituem "informações prospectivas" sob a legislação canadense e outras legislações sobre valores mobiliários. Informações
prospectivas incluem, sem limitação, declarações com relação à data esperada de fechamento da Operação Proposta; o potencial de
projetos de propriedade mineral atuais ou futuros da Empresa; o sucesso das atividades de exploração e mineração; custo e tempo de
futuras explorações, produção e desenvolvimento; a estimativa de recursos minerais e reservas e a capacidade da empresa de atingir
seus objetivos em matéria de crescimento de seus recursos minerais; e a realização de recursos minerais e estimativas de reservas.
Geralmente, informações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de terminologia prospectiva, tais como "planeja", "espera" ou
"não espera", "é esperado", "orçamento", "programado", "estima", "previsões", "pretende", "tem a expectativa" ou "não tem a
expectativa", ou "acredita" ou variações de tais palavras e frases, ou declarações de que certas ações, eventos ou resultados "podem",
"poderiam", "iriam" , "pode" ou "serão tomadas", "ocorrer" ou "ser alcançado". Informações prospectivas são baseadas em
suposições, estimativas, análises e opiniões razoáveis da administração feitas à luz da sua experiência e sua percepção das tendências,
condições atuais e desenvolvimentos previstos, bem como outros fatores que a administração acredita serem relevantes e razoáveis
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nas circunstâncias na data em que tais declarações são feitas e estão inerentemente sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores
conhecidos e desconhecidos que podem fazer com que os resultados, níveis de atividade, desempenho ou realizações reais da Empresa
sejam substancialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por tais informações prospectivas, incluindo, entre outros, riscos
relacionados a: capacidade e vontade das partes do Acordo de Compra de Ativos de atender às condições de fechamento estabelecidas
em tal acordo, ocorrência de qualquer evento, mudança ou outras circunstâncias que possam originar a rescisão do Acordo de Compra
de Ativos; risco de que qualquer condição para o fechamento do Acordo de Compra de Ativos, incluindo a aprovação das Resoluções,
possa não ser satisfeita; riscos de exploração e mineração, concorrência de competidores com maior capital; falta de experiência da
Empresa no que diz respeito a operações de mineração em estágio de desenvolvimento; flutuações nos preços de metais; riscos não
segurados; requisitos regulamentares ambientais e outros; licenças de exploração, mineração e outras licenças; obrigações de
pagamento futuros da Empresa; possíveis litígios com relação à propriedade pela de suas concessões de mineração, e sobre a área de
tais concessões; dependência da empresa de sua capacidade de obter financiamento suficiente no futuro; dependência da empresa de
suas relações com terceiros; joint ventures da Empresa; potencial de flutuações de moeda e instabilidade política ou econômica nos
países em que a Empresa opera; flutuações cambiais; capacidade da Empresa de gerenciar seu crescimento de forma eficaz; mercado
de negociação para as ações ordinárias da Empresa; incerteza com relação aos planos da Empresa para continuar a desenvolver suas
operações e novos projetos; dependência da Empresa de pessoal-chave; possíveis conflitos de interesses de diretores e administradores
da Empresa, e vários riscos associados è estrutura legal e regulamentar em que a empresa atua.
Embora a administração da Empresa tenha tentado identificar fatores importantes que poderiam fazer com que resultados reais sejam
substancialmente diferentes daqueles contidos nas informações prospectivas, pode haver outros fatores que façam com que os
resultados não sejam como previstos, estimados ou pretendidos. Não pode haver garantia de que tais declarações venham a ser
corretas, pois resultados reais e eventos futuros podem diferir substancialmente daqueles previstos em tais declarações.

Para evitar dúvidas, nem a Glencore, nem a Xstrata nem qualquer outro membro do grupo Glencore faz quaisquer declarações,
prospectivas ou de outra natureza, em relação a qualquer dos assuntos aqui estabelecidos. Sem limitar a generalidade da disposição
acima, quaisquer estimativas históricas mencionadas no presente que foram obtidas da Glencore, da Xstrata ou de qualquer outro
membro do grupo Glencore através de informações disponíveis publicamente são estritamente de natureza histórica e fornecidas
apenas para fins informativos, e não constituem uma base para prever o desempenho ou os resultados futuros do Projeto Ampliado
e/ou da Empresa, respectivamente. Todas as declarações prospectivas aqui contidas foram feitas exclusivamente pela Empresa e a
Glencore, a Xstrata e o restante do grupo Glencore pelo presente excluem qualquer responsabilidade por todas essas declarações
prospectivas.
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