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MOSAIC EMITE COMUNICADO SOBRE OS IMPACTOS DO FURACÃO IRMA
PLYMOUTH, MN, 11 de setembro de 2017 – A The Mosaic Company (NYSE: MOS) emitiu hoje o seguinte
comunicado sobre os impactos causados pelo Furacão Irma:
A equipe da Mosaic na Flórida Central está avaliando o impacto causado pelo Furacão Irma aos
funcionários e ativos da empresa.
“Primeiramente, estou extremamente agradecido que todos os nossos funcionários parecem estar bem”,
afirmou Joc O’Rourke, Presidente e CEO da empresa. “Muitos de nossos funcionários sofreram prejuízos
materiais e estão sem energia elétrica; a empresa está buscando maneiras de ajudá-los em seu esforço
de recuperação.”
“Considerando a extraordinária força e abrangência desse furacão, estamos felizes que, aparentemente,
nossas instalações sofreram poucos danos. Uma avaliação completa tomará mais tempo, mas estamos
confiantes que nosso negócio de fosfatados poderá retomar a produção em breve. Estamos trabalhando
junto aos nossos parceiros da cadeia de suprimentos e de logística para planejar uma rápida retomada de
nossas operações.”
“Gostaria de agradecer todos os nossos funcionários da Flórida pelo seu excepcional trabalho de
preparação para este furacão e pelos seus diligentes esforços para recomeçarmos nossa produção.”
Informações adicionais:


A empresa acredita que no terceiro trimestre de 2017 os seus volumes de produção de fosfatados
sentirão os impactos dos danos às instalações e as interferências na cadeia de suprimentos. Não
estamos apresentando quaisquer ofertas de preços a clientes nacionais e internacionais até que
tenhamos um melhor entendimento da disponibilidade do produto e nossa capacidade de enviar
esse produto. Teremos uma estimativa da produção perdida assim que nossas avaliações
estiverem concluídas.



Um depósito contendo fertilizantes finalizados foi danificado em nossa unidade de Bartow (foto
abaixo). Já estamos avaliando o volume de produto danificado. Avaliações preliminares sugerem
que todas as outras instalações sofreram apenas danos leves.
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Não foram informados incidentes ambientais sérios.

Este documento contém declarações futuras dentro do contexto da Lei de Reforma de Litígio de Valores
Mobiliários Particulares de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Entre outras, essas
declarações incluem declarações sobre nossa proposta de aquisição das operações globais de fosfato e
potássio da Vale S.A. (“Vale”), realizada através da Vale Fertilizantes S.A. (a “Transação”) e os benefícios e
sinergias previstos para a Transação proposta, outras transações propostas ou pendentes ou planos
estratégicos e outras declarações sobre futuros resultados financeiros e operacionais. Tais declarações são
baseadas em convicções e expectativas atuais das administrações da The Mosaic Company, as quais estão
sujeitas a consideráveis incertezas e riscos. Esses riscos e incertezas incluem, entre outros, os riscos e
incertezas decorrentes da possibilidade que o fechamento da Transação proposta seja atrasada ou não
aconteça, incluindo atrasos ou riscos decorrentes da incapacidade de obter aprovações governamentais para a
Transação conforme os termos e cronograma propostos, qualquer incapacidade da Vale alcançar determinados
marcos regulatórios e operacionais determinados e a capacidade de atender quaisquer outras condições para
fechamento; nossa capacidade de obter financiamento ou financiamento em termos e volumes satisfatórios e
suficientes para custear a parte em dinheiro do preço de compra sem a necessidade de obter recursos
adicionais de outras fontes de liquidez; dificuldades para realizar os benefícios da Transação proposta,
incluindo os riscos que o negócio adquirido não possa ser integrado com sucesso ou que as sinergias
esperadas ou os cortes de custos ou de gastos de capital esperados na Transação não sejam completamente
realizados ou que tomem mais tempo que o esperado para a sua realização, incluindo em razão da instabilidade
política e econômica no Brasil ou mudanças nas políticas governamentais no Brasil; a previsibilidade e
volatilidade, de expectativas de clientes no tocante aos mercados de agricultura, fertilizantes, matérias primas,
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energia e transportes, que estão sujeitos a pressões competitivas e outras, e condições econômicas, de crédito
e do mercado; do nível de estoques nos canais de distribuição de fertilizantes; os efeitos de futuras inovações
de produtos ou o desenvolvimento de novas tecnologias na demanda pelos nossos produtos; mudanças em
moedas estrangeiras e em taxas de câmbio; riscos do comércio internacional e outros riscos associados às
operações internacionais da Mosaic e aquelas de joint-ventures nas quais a Mosaic participa, incluindo o
desempenho da Wa’ad Al Shamal Phosphate Company (também conhecida como MWSPC) e da entidade
operacional da mina Miski Mayo, o risco que protestos contra empresa de recursos naturais no Peru se
estendam ou impactem a mina de Miski Mayo, a capacidade de a MWSPC obter mais recursos financeiros em
níveis aceitáveis e mediante termos aceitáveis, o oportuno desenvolvimento e início das operações das
instalações de produção no Reino da Arábia Saudita, o futuro sucesso dos atuais planos para a MWSPC e
quaisquer mudanças futuras nesses planos; dificuldades para a realização dos benefícios de nosso contato de
fornecimento de longo prazo de amônia com preço baseado no gás natural com a CF Industries, Inc., incluindo
o risco que as reduções de custos inicialmente previstas no contrato não sejam plenamente realizadas conforme
os termos ou que o preço do gás natural ou da amônia durante o período fiquem em níveis em que a
precificação seja desvantajosa para a Mosaic; inadimplência de clientes; os efeitos das decisões tomadas pela
Mosaic para sair de operações comerciais ou de locais; mudanças na política governamental; mudanças em
regulamentos ambientais e governamentais, incluindo expansão dos tipos e das extensões de recursos hídricos
regulamentados por leis federais, impostos sobre carbono ou outras regulamentações de gases de efeito estufa,
implementação de normas numéricas para qualidade da água no despejo de nutrientes nos corpos hídricos da
Flórida ou esforços para redução do fluxo de excesso de nutrientes na bacia do Rio Mississippi, no Golfo do
México ou em outros locais; outros desdobramentos em processos judiciais ou administrativos ou queixas que
as operações da Mosaic estejam trazendo impactos negativos próximos a fazendas, operações comerciais ou
propriedades; dificuldades ou atrasos no recebimento, aumento nos custos ou obstáculos para obtenção de
autorizações governamentais ou maiores exigências de garantais financeiras; resolução de atividade de
auditoria tributária global; a eficácia dos processos da Mosaic na gestão de suas prioridades estratégicas;
condições climáticas adversas que afetem as operações na Flórida Central, na bacia do Rio Mississippi, na
Costa do Golfo dos Estados Unidos ou Canadá, incluindo possíveis furacões, excesso de calor, neve, chuva ou
secas; os reais custos de diversos itens que sejam diferentes das estimativas atuais da administração, incluindo,
entre outros, baixa de ativos, recuperação ambiental e de terras ou outros regulamentos ambientais, impostos e
royalties canadenses sobre recursos, ou os custos da MWSPC, seus recursos atuais ou futuros e os
compromissos da Mosaic em apoiar tais financiamentos; a redução da disponibilidade e na liquidez do caixa da
Mosaic e aumento na alavancagem, devido ao uso de caixa e/ou disponibilidade de capacidade de
endividamento para custear exigências de garantias financeiras e investimentos estratégicos; afluxo de água
salobra na mina de potássio da Mosaic em Esterhazy, Saskatchewan, ou em outros poços de minas de
potássio; outros incidentes ou perturbações que afetem as operações da Mosaic, incluindo possíveis incêndios
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em minas, alagamentos, explosões, eventos sísmicos, crateras ou liberação de produtos químicos voláteis ou
perigosos; e riscos associados a cibersegurança, incluindo perda de reputação, e outros riscos e incertezas
informados periodicamente nos relatórios da The Mosaic Company apresentados às autoridades (Securities and
Exchange Commission). Os resultados reais poderão ser diferentes daqueles previstos em tais declarações
futuras.
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