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COMUNICADO À IMPRENSA  

 

14 de abril de 2020  
  

HORIZONTE DOA CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DIANTE DA COVID-19 

A Horizonte Minerals Plc, (AIM: HZM, TSX: HZM) (‘Horizonte’ ou ‘a Empresa’) a empresa de níquel 
com foco no Brasil, atenta aos impactos sócio econômicos gerados pela Covid-19, efetuará a doação 
de 300 cestas básicas aos municípios de Conceição do Araguaia, Floresta do Araguaia e Xinguara. As 
cestas básicas serão entregues em abril e maio, sendo as primeiras ainda esta semana. 

A doação beneficiará famílias em comprovada situação de vulnerabilidade social nas proximidades 
dos municípios do projeto Araguaia. A distribuição será feita em parceria com as Secretarias de 
Assistência Social de cada município.  

A empresa reforça seu compromisso de prevenir e evitar a disseminação do coronavírus entre seus 
empregados, fornecedores e comunidades vizinhas. Assim, uma série de medidas preventivas já foram 
implementadas, em sintonia com as medidas sanitárias recomendadas pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde brasileiro. A Horizonte continua avaliando como a epidemia 
evolui e segue atualizando a resposta da empresa conforme necessário. 

Até o momento, não tivemos casos de coronavírus reportados em nossas unidades no Brasil. 

Segundo Jeremy Martin, CEO da Horizonte Minerals, “Essas doações refletem um esforço para 
garantir que a ajuda está sendo oferecida diretamente onde ela é mais necessária. Continuaremos 
consultando nossos stakeholders e procurando outras áreas prejudicadas pela Covid-19 nessas 
comunidades e onde a Horizonte pode contribuir”.   

 
Para mais informações, acesse www.horizonteminerals.com ou entre em contato:  
  
Horizonte Minerals plc  
Jeremy Martin (CEO) +44 (0) 203 356 2901  
  
Numis Securities Ltd (NOMAD & Joint Broker)  
John Prior +44 (0) 207 260 1000  
Paul Gillam  
  
Shard Capital (Joint Broker)  
Damon Heath +44 (0) 20 186 9952  
Erik Woolgar  
  
Tavistock (Financial PR)  
Gareth Treadway +44 (0) 207 920 3150  
Annabel de Morgan  
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Sobre a Horizonte Minerals:  
A Horizonte Minerals plc é uma empresa de desenvolvimento de níquel focada no Brasil, listada nas 
bolsas de valores de Londres (AIM) e Toronto (TSX). A Empresa está desenvolvendo o projeto Araguaia, 
como a próxima grande mina de ferroníquel no Brasil, e o projeto Vermelho de níquel-cobalto, com o 
objetivo de fornecer níquel e cobalto ao mercado de baterias de veículos elétricos. Ambos os projetos 
são 100% pertencentes à Empresa. 

  

DECLARAÇÃO DE ADVERTÊNCIA EM RELAÇÃO A INFORMAÇÕES PROSPECTIVAS  
Exceto por declarações de fatos históricos relacionados à Empresa, determinadas informações contidas neste comunicado à imprensa 
constituem "informações prospectivas" sob a legislação canadense de valores mobiliários. As informações prospectivas incluem, ente outras, 
a capacidade da Empresa de concluir a Aquisição, conforme descrito neste instrumento, declarações relacionadas ao potencial dos projetos 
minerais atuais ou futuros da Empresa; o sucesso das atividades de exploração e mineração; custo e tempo de exploração, produção e 
desenvolvimento futuros; a estimativa dos recursos minerais e reservas e a capacidade da Empresa para atingir seus objetivos em relação 
ao crescimento de seus recursos minerais; a capacidade da Empresa de concluir a Colocação, conforme descrito neste instrumento, e a 
realização de estimativas de reservas e recursos minerais. Geralmente, as informações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de 
terminologia prospectiva, como "planos", "espera" ou "não espera", "é esperado", "orçamento", "programado", "estima", "projeta", 
"pretende", "prevê" ou "não prevê", ou "acredita", ou variações de tais palavras e frases ou declarações que determinadas ações, eventos 
ou resultados "podem", "poderiam", "seriam", "serão considerados", "ocorrem" ou "são alcançados". As informações prospectivas são 
baseadas em premissas, estimativas, análises e pareceres razoáveis da administração, feitos à luz de sua experiência e sua percepção das 
tendências, condições atuais e desenvolvimentos esperados, bem como outros fatores que a administração acredita serem relevantes e 
razoáveis nas circunstâncias na data em que tais declarações são feitas, e estão inerentemente sujeitos a riscos conhecidos e desconhecidos, 
incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais, nível de atividade, desempenho ou realizações da Empresa sejam 
substancialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por tais informações prospectivas, incluindo, entre outros, riscos relacionados 
a: incapacidade da Empresa de concluir a Aquisição, conforme descrito neste instrumento, riscos de exploração e mineração, concorrência 
de concorrentes com maior capital; a falta de experiência da Empresa em relação às operações de mineração em fase de desenvolvimento; 
flutuações nos preços dos metais; riscos não segurados; requisitos ambientais e outros requisitos regulatórios; exploração, mineração e 
outras licenças; as obrigações de pagamentos futuros da Empresa; potenciais disputas em relação ao título da Empresa a, e a área de, suas 
concessões de mineração; a dependência da Empresa de sua capacidade de obter financiamento suficiente no futuro; a dependência da 
Empresa de suas relações com terceiros; as joint ventures da Empresa; o potencial de flutuações cambiais e instabilidade política ou 
econômica nos países em que a Empresa atua; flutuações cambiais; a capacidade da Empresa de gerenciar seu crescimento de forma eficaz; 
o mercado de negociação das ações ordinárias da Empresa; incerteza com relação aos planos da Empresa de continuar a desenvolver suas 
operações e novos projetos; a dependência da Empresa do pessoal chave; possíveis conflitos de interesse dos conselheiros e diretores da 
Empresa, a incapacidade da Empresa de concluir a Colocação nos termos descritos neste instrumento e diversos riscos associados à estrutura 
legal e regulatória dentro da qual a Empresa atua. Embora a administração da Empresa tenha tentado identificar fatores importantes que 
poderiam causar resultados reais materialmente diferentes daqueles contidos em informações prospectivas, pode haver outros fatores que 
fazem com que os resultados não sejam tão previstos, estimados ou pretendidos. Não pode haver garantia de que tais declarações se 
mostrarão precisas, pois os resultados reais e eventos futuros podem diferir materialmente daqueles previstos em tais declarações. 


