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COMUNICADO À IMPRENSA 
19 de dezembro de 2017 
 
AQUISIÇÃO DO PROJETO VERMELHO DE NÍQUEL-COBALTO DA VALE E 

COLOCAÇÃO CONDICIONAL PARA CAPTAR ATÉ £8,5m 
 
 

_____________________________________________________________________ 
 
19 de dezembro de 2017 - A Horizonte Minerals Plc, (AIM: HZM, TSX: HZM) (“Horizonte” ou 
“a Empresa”), empresa de desenvolvimento de níquel focada no Brasil, tem a satisfação de 
informar que entrou em acordo com a Vale S.A. (“Vale”) para adquirir (a “Aquisição”) 100% 
do projeto avançado de níquel-cobalto no Brasil, Vermelho (“Vermelho”). Adicionalmente, a 
empresa tem o prazer de anunciar uma colocação condicional (a “colocação”) de ações 
ordinárias na Empresa (as “ações colocadas”) no Reino Unido e Canadá para arrecadar até 
£8.5 milhões (antes das despesas) a 3,5 pence por ação colocada. 
 
Destaques 
 

• O Vermelho foi aprovado pela Vale em 2005 com capacidade de produção anual 
anunciada de 46.000 toneladas de níquel e 2.500 toneladas de cobalto; 
 

• A combinação dos projetos de níquel 100% pertencente à Horizonte, Araguaia e 
Vermelho, cria uma das empresas mundialmente líderes no desenvolvimento de 
níquel; 
 

• O projeto Vermelho possui recurso mineral escalável de alto teor com mais de 1 
milhão de toneladas de níquel contido e 43.000 toneladas de cobalto contido*; 
 

• Estudo de Viabilidade realizado pela Vale (“Estudo de Viabilidade do Vermelho”): 
todos os dados foram adquiridos como parte da transação e podem ser usados em 
estudos futuros; 
 

• Custo total de aquisição de US$ 8 milhões. Pagamento inicial à vista de US$150.000 
na assinatura e US$ 1.850.000 com vencimento no segundo aniversário e a diferença 
a pagar na venda do primeiro produto comercial; e 
 

• Colocação condicional para captar £7 milhões no Reino Unido e até £1,5m no Canadá 
para financiar a aquisição do Vermelho, a Avaliação Econômica Preliminar (PEA) para 
o Vermelho, o início dos trabalhos de engenharia e avanço do licenciamento do 
Araguaia com o objetivo de que a construção esteja pronta no final do segundo 
semestre de 2018. 

 



 
 

 26 Dover Street, London, W1S 4LY   .   T-44 (0) 207 763 7157   .    info@horizonteminerals.com   .   www.horizonteminerals.com 
 LEGAL*44960482.1 

Jeremy Martin, Diretor Executivo da Horizonte, diz, “Estou alegre em anunciar a aquisição 
do Vermelho, o que transforma a Horizonte em uma empresa de ativos múltiplos unindo dois 
grandes e avançados ativos de níquel localizados em uma região minerária estabelecida no 
estado do Pará, norte do Brasil. O projeto Vermelho também contém um grande recurso de 
cobalto que a Vale planejava processar junto com o níquel, colocando a Horizonte em um fluxo 
adicional de commodity, à luz do interesse crescente tanto em cobalto como em níquel para 
uso no mercado de baterias de veículos elétricos. 
 
Esta transação é uma daquelas oportunidades raras que ocorrem por ter um Estudo de 
Viabilidade completo realizado por um dos grupos líderes em mineração no mundo. A 
aquisição é a transação mais recente, e maior, seguindo a estratégia de sucesso da Horizonte 
de descobrir, consolidar e adquirir recursos de níquel em pontos baixos no ciclo das 
commodities e agregar valor para nos posicionar como empresa líder de desenvolvimento de 
níquel. Fomos capazes de negociar a aquisição do projeto por US$8m, com US$2m 
antecipadamente à vista e a diferença paga na primeira venda comercial do produto, 
consideramos que esta transação oferece valor irresistível aos acionistas. 
 
Esta aquisição ocorre em um período empolgante para a Horizonte. O projeto de níquel 
Araguaia está direcionado para a conclusão de seu Estudo de Viabilidade no primeiro trimestre 
de 2018, com as licenças de construção com prazo para o meio de 2018. Esses 
desenvolvimentos corporativos se posicionam contra uma queda de melhoria dos 
fundamentos do mercado do níquel, direcionados por um mercado robusto para aço inoxidável 
combinado com o rápido crescimento do mercado de veículos elétricos com foco em níquel e 
cobalto.” 
 
O projeto de níquel Vermelho 
 
O projeto de níquel Vermelho está localizado a aproximadamente 85km da parte norte do 
projeto Araguaia da Horizonte, localizado ao sul do distrito mineiro de Carajás no estado do 
Pará, Brasil. O distrito de Carajás é uma região mineira estabelecida com infraestrutura bem 
desenvolvida, incluindo ferrovias, estradas e energia hidrelétrica. 
 
O projeto Vermelho foi desenvolvido pela Vale com o objetivo de se tornar sua principal 
operação de níquel-cobalto. Foram realizados trabalhos extensivos no projeto, que incluíram 
programas de perfuração, totalizando 152.000 metros, trabalho de teste-piloto de escala 
completa e estudos detalhados de engenharia. Subsequentemente, foi realizado um 
programa de viabilidade e a Vale anunciou a decisão positiva de desenvolvimento em 2005. 
O projeto foi desenhado com base na construção de uma planta de lixiviação ácida a alta 
pressão (HPAL) para processar o minério laterítico de níquel/cobalto. O Estudo de Viabilidade 
incluiu um teste de metalurgia de cinco anos e programa de planta piloto que entregou a 
média de 96% das taxas de extração de lixiviação de níquel e cobalto, adicionalmente ao 
níquel teor LME – foi produzido cátodo. O Estudo de Viabilidade mostrou capacidade de 
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produção de 46.000 toneladas/ano (tpa) de níquel metálico e 2.500 tpa de cobalto metálico, 
com expectativa de vida comercial de 40 anos. O Vermelho foi subsequentemente colocado 
em retenção após a entrega do Estudo de Viabilidade (FS) mediante revisão interna. 
 
 
A Tabela 1, abaixo, apresenta a estimativa histórica de Recurso Mineral para o Vermelho, 
preparada pelo Snowden Group a um corte de níquel de 0,90% em maio de 2005. 
 
Tabela 1 Estimativa histórica de recurso mineral para o Vermelho* 
 

Categoria 
do 

Recurso 

Tonelagem 
(kt) 

Metal de 
Ni contido 

(Kt) 

Metal de 
Co contido 

(kt) 

Ni 
(%) 

Co 
(%) 

Fe 
(%) 

MgO 
(%) 

SiO2 
(%) 

Medido 83.355 1.033 41,7 1,24 0,05 20,02 13,41 40,01 

Indicado 2.721 31 1,6 1,15 0,06 18,49 8,96 47,63 

Medido + 
Indicado 86.076 1.065 43,3 1,24 0,05 19,97 13,27 40,25 

Inferido 1.959 23 0,8 1,17 0,04 16,29 16,78 40,04 

 
 
* Os dados de recursos minerais do Vermelho são históricos em natureza e baseados no 
relatório intitulado Projeto Níquel do Vermelho – Mineração Suplementar e Trabalho de 
Recurso, preparado para a Vale a respeito do Vermelho em maio de 2005 pelo Snowden 
Group. Uma “pessoa qualificada” (conforme definido no Instrumental Nacional Canadense 43-
101 – Padrões para Divulgação de Projetos Minerais) não realizou trabalho suficiente para 
classificar a estimativa histórica como recursos minerais atuais ou reservas minerais e a 
empresa não trata as estimativas históricas como um recurso mineral ou reserva mineral atual. 
Uma revisão feita pela Empresa indicou que a preparação dos dados foi feita de acordo com 
as melhores práticas da indústria e que a estimativa histórica forneceu base aproximada para 
a análise conduzida até o momento. 
 
Detalhes da transação 
 
De acordo com os termos da Aquisição, a Horizonte deveria fazer um pagamento inicial à vista 
de US$150.000 com um adicional de US$1.850.000 pagável à vista no segundo aniversário da 
assinatura do acordo de compra do ativo. O pagamento final de US$6.000.000 à vista deverá 
ser feito pela Horizonte dentro de 30 dias da primeira venda comercial do produto oriundo 
do Vermelho. 
 
Adicionalmente ao preço de compra, a Empresa concedeu 1% de royalty sobre a produção 
(Net Smelter Royalty - NSR) para a Vale sobre qualquer níquel produzido durante os primeiros 
10 anos da produção comercial até o máximo de 15.000 t/a, que será reduzido a 0,5% de NSR 
depois disso. 
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Como parte da aquisição do projeto Vermelho, a Empresa irá adquirir os direitos da Vale 
mediante uma aplicação da licença de mineração com relação ao projeto, incluindo uma área 
de 2.000 hectares. O desenvolvimento adicional do projeto Vermelho estará submetido, entre 
outras coisas, à obtenção das licenças necessárias de mineração e outras licenças e 
autorizações aplicáveis. 
 
Detalhes da colocação 
  
A Empresa anunciou hoje que acordou condicionalmente em captar £7 milhões, antes das 
despesas, por meio de uma colocação condicional pela Numis Securities Ltd. (“Numis”) no 
Reino Unido de 200.000.000 ações colocadas ao preço colocado (a “Colocação RU”). 
Adicionalmente, a Empresa procurará colocar até 42.857.143 ações ao preço colocado no 
Canadá por meio da colocação privada de não corretagem para captar rendimentos brutos de 
até £1,5m, sujeito à Admissão (como definido abaixo), à Aprovação da TSX (como definido 
abaixo) e recebimento de pagamento pela Horizonte e conclusão dos acordos de subscrição 
dos signatários canadenses (a “Oferta Canadense”). As ações colocadas sob a Colocação RU 
representarão 14,6 porcento do capital de ações ordinárias emitido imediatamente sobre a 
conclusão da Colocação RU. Um comunicado complementar será feito em breve com relação 
ao resultado da Oferta Canadense. A NGR Capital e a Paradigm Capital estão agindo como 
assessorias financeiras no caso da colocação. 
 
O Acordo de Colocação 
 
De acordo com os termos do acordo de colocação entre a Empresa e a Numis (o “Acordo de 
Colocação”), a Numis, como agente da Empresa, acordou condicionalmente a usar seus 
esforços razoáveis para fazer o provisionamento para 200.000.000 ações colocadas. A Numis 
colocou condicionalmente as Ações Colocadas ao Preço Colocado. A Colocação é condicional 
inter alia mediante admissão de tais Ações Colocadas para negociação na AIM (“Admissão”) 
se tornando efetiva e para a Empresa ter recebido a aprovação condicional da TSX para a 
admissão de tais Ações Colocadas para negociação na TSX (“Aprovação da TSX”), até às 8 horas 
do dia 22 de dezembro de 2017 (ou na data e horário definidos entre a Empresa e a Numis, 
sendo o mais tardar às 8 horas do dia 29 de dezembro de 2017). A Colocação não está sendo 
subscrita.  
 
O Acordo de Colocação possui garantias habituais da Empresa a favor da Numis com a relação 
a, inter alia, exatidão das informações neste comunicado e outros assuntos relacionados ao 
Grupo Horizonte e seu negócio. Adicionalmente, a Empresa concordou em indenizar a Numis 
com relação a certos passivos que podem incorrer com respeito à Colocação. A Numis tem o 
direito de terminar o Acordo de Colocação em certas circunstâncias antes da Admissão, em 
particular, no caso de quebra das garantias dadas à Numis no Acordo de Colocação, a falha da 
Empresa em cumprir com qualquer de suas obrigações no Acordo de Colocação e a ocorrência 
de evento de força maior. 
  
A conclusão da Colocação RU não está condicionada à conclusão da Oferta Canadense e a 
conclusão a Oferta Canadense não será condicionada à conclusão da Colocação RU. 
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Liquidação e negociações 
  
A Colocação está sendo conduzida de acordo com as autoridades existentes para distribuir 
ações e, enquanto tal, não há requisito para aprovação em reunião geral. 
 
Foi feita uma aplicação na Bolsa de Valores de Londres para que as Ações Colocadas sejam 
admitidas para negociação na AIM. Espera-se que a Admissão de 200.000.000 das Ações 
Colocadas sob a Colocação RU se tornem efetivas e negociadas com início às 8 horas do dia 
22 de dezembro de 2017. A emissão e admissão para a AIM de até 42.857.143 de Ações 
Colocadas que podem ser colocadas de acordo com a Oferta Canadense ocorreriam no início 
de janeiro de 2018 e um comunicado apropriado será feito em momento adequado. 
  
As Ações Colocadas, quando emitidas, serão classificadas pari passu em todos os aspectos 
com as ações ordinárias da Empresa, que são emitidas em aberto (as “Ações Existentes”), 
incluindo o direito de receber dividendos e outras distribuições declaradas após a Admissão. 
 
Indicação de Corretora 
  
Simultaneamente ao financiamento, a Empresa tem a satisfação de anunciar a indicação da 
Numis como sua corretora com efeito imediato. 
 
Lei Canadense de Valores Imobiliários e Aspectos Relevantes da TSX 

Qualquer participação de diretores ou funcionários da Empresa, qualquer membro ou 
subsidiário da Empresa ou uma pessoa ou empresa que possui ou controla beneficamente, 
direta ou indiretamente, 10% ou mais das Ações Existentes (um “Membro”) será considerada 
uma ‘transação de parte relacionada’ na Colocação de acordo com o Instrumento Multilateral 
61-101 – Proteção aos Acionistas Minoritários em Transações Especiais (“MI 61-101”). A 
Empresa pretende confiar nas isenções nas seções 5.5(a) e 5.7(a) do MI 61-101 dos 
requerimentos para obter valoração formal e aprovação de acionistas minoritários em 
conexão com qualquer participação de membros na Colocação, como nem o valor justo de 
mercado dos aspectos relevantes das, e nem o valor justo de mercado da consideração pelas, 
Ações Colocadas, na medida que envolve Membros, excederá 25% da capitalização de 
mercado da Empresa (calculado de acordo com o MI 61-101). 
 
A Empresa espera confiar na seção 602.1 do Manual de Empresa da TSX em relação à 
Colocação, que isenta a Empresa de, entre outras coisas, obter aprovação dos acionistas de 
acordo com as seções 604(a)(ii) e 607(g)(ii) do Manual de Empresa da TSX, com base em que 
a Colocação está sendo concluída de acordo com as normas da AIM e o volume de negociação 
das Ações Ordinárias em todos os mercados Canadenses nos 12 meses imediatamente 
anteriores à data da aplicação pela Empresa na TSX para aprovação condicional da Colocação 
foi inferior a 25%. 
 
Direitos Totais de Voto  
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Após a conclusão da Colocação e Admissão no RU de 200.000.000 Ações Colocadas emitidas 
de acordo com a Colocação RU, o capital social emitido da Empresa incluirá 1.371.934.300 
ações ordinárias da Empresa, todas com direito de voto. Este número (1.371.934.300) pode 
ser utilizado por acionistas como denominador para os cálculos pelos quais determinarão se 
serão requisitados a notificar seu interesse em, ou mudar, seu interesse na Empresa de acordo 
com as Regras de Transparência e Guia de Divulgação Financeira do Reino Unido.  
 
Este comunicado contém informações internas para fins do Artigo 7 da Regulamentação da 
União Europeia 596/2014. 
 

* * FIM * * 
 

Para mais informações, acesse www.horizonteminerals.com ou entre em contato: 
 
Contato: 
Horizonte Minerals plc 
Jeremy Martin (Diretor Executivo) / David Hall (Presidente do Conselho Administrativo) 
+44 (0) 20 7763 7157 
 
Numis Securities Limited (Corretora para a Colocação) 
John Prior/James Black/Paul Gillam 
+44 (0)207 260 1000 
 
finnCap Ltd (NOMAD & Joint Broker) 
Christopher Raggett/ James Thompson / 
Anthony Adams / Emily Morris 
+44 (0) 20 7220 0500 
 
Shard Capital (Joint Broker) 
Damon Heath / Erik Woolgar 
+44 (0) 20 7186 9952 
 
Tavistock (Financial PR) 
Jos Simson / Barney Hayward 
+44 (0) 20 7920 3150 
 
 
Sobre a Horizonte Minerals: 
 
A Horizonte Minerals Plc é uma empresa de desenvolvimento de níquel listada na Bolsa de 
Valores de Londres (AIM) e de Toronto (TSX), o projeto avançado de níquel laterítico Araguaia, 
localizado ao sul da área mineira de Carajás, região norte do Brasil, é totalmente pertencente 
à Horizonte Minerals. A empresa está desenvolvendo o Araguaia como a próxima maior mina 
de níquel do Brasil, com produção prevista para 2021. 
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O Projeto possui boa infraestrutura local, incluindo ferrovia, estrada, recursos hídricos e 
energia. 
 
A Horizonte tem forte estrutura acionista, incluindo: Teck Resources Limited 17,9%, Richard 
Griffiths 10,9%, Lombard Odier Asset Management (Europa) Limited 10,4%, Hargreave Hale 
8,6%, JP Morgan 8,4% e Glencore 6,4%.  
 
 
 

NOTA DE ADVERTÊNCIA RELATIVA A INFORMAÇÕES PROSPECTIVAS 

Exceto pelas afirmações relativas a fatos históricos relacionados à Empresa, certas 
informações contidas neste comunicado à imprensa constituem “informações prospectivas” 
de acordo com a legislação canadense. Informações prospectivas incluem, mas não se limitam 
a, afirmações relativas ao potencial dos projetos de mineração atuais e futuros da Empresa; 
o sucesso das atividades de exploração e mineração; custo e tempo da futura exploração, 
produção e desenvolvimento; a estimativa de recursos e reservas minerais e a habilidade da 
Empresa para alcançar seus objetivos relacionados ao crescimento de seus recursos minerais; 
a habilidade da empresa realizar a Colocação conforme descrito neste documento e a 
realização de estimativas de recursos e reservas minerais. Em geral, informações prospectivas 
podem ser identificadas pelo uso de terminologia como “planeja”, “espera” ou “não espera”, 
“é esperado”, “orçamento”, “cronograma”, “estima”, “prevê”, “pretende”, “não prevê”, ou 
“acredita”, ou variações de tais palavras e frases ou afirmações que certas ações, eventos ou 
resultados “podem”, “poderiam”, “iriam” ou “serão feitos”, “ocorrem” ou “serão alcançados”. 
Informações prospectivas são baseadas em pressupostos, estimativas, análises e opiniões 
razoáveis de gestão feitas à luz de experiências e percepções de tendências, condições atuais 
e desenvolvimento esperado, assim como outros fatores que a gestão acredita serem 
relevantes e razoáveis nas circunstâncias até o momento em que tais afirmações são feitas, e 
estão inerentemente subjetivas aos riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros 
fatores que podem causar resultados reais, nível de atividade, desempenho ou alcance das 
metas da Empresa materialmente diferentes daqueles expressados ou implicados por tais 
informações prospectivas, incluindo, mas não se limitando, aos riscos relacionados a: 
impossibilidade da Empresa concluir a Aquisição descrita nesta documento; riscos de 
exploração e mineração; concorrência de concorrentes com capital maior; a falta de 
experiência da Empresa com relação ao estágio de desenvolvimento de operações minerárias; 
flutuação nos preços de metais; riscos não segurados; regulamentação ambiental ou outros 
requerimentos; licenças de exploração, mineração e outras; obrigações futuras de pagamento 
da Empresa; potenciais disputas relacionadas ao título da Empresa e a área de suas 
concessões minerais; a dependência da Empresa em sua habilidade de obter financiamento 
suficiente no futuro; a dependênca da Empresa em seu relacionamento com terceiras partes; 
as joint ventures da Empresa; o potencial de flutuação da moeda e instabilidade econômica e 
política em países nos quais a Empresa opera; flutuação cambial; a habilidade da Empresa 
para gerenciar seu crescimento de maneira efetiva; o mercado comercial para as ações 
ordinárias da Empresa; incerteza com relação aos planos da Empresa em continuar a 
desenvolver suas operações e novos projetos; a dependência da Empresa por equipe-chave; 
possíveis conflitos de interesse entre diretores e funcionários da Empresa; a incapacidade da 
Empresa concluir a Colocação nos termos descritos neste documento e diversos riscos 
associados à estrutura regulatória e legal dentro da qual a Empresa opera. 
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Apesar da gestão da Empresa ter se atentado em identificar fatores importantes que podem 
causar resultados reais que diferem materialmente daqueles contidos nas informações 
prospectivas, pode haver outros fatores que gerem resultados diferentes do esperado, 
estimado ou pretendido. Não há garantia de que tais afirmações sejam comprovadamente 
precisas, uma vez que os resultados reais e eventos futuros podem diferir materialmente 
daqueles previstos em tais afirmações. 
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