Política de Criação de Valor para os Acionistas
Objetivo

Nossos acionistas são uma das principais Partes Interessadas da OZ Minerals. Acreditamos que o valor para o
acionista será maximizado quando estivermos criando valor para todas as nossas Partes Interessadas. O objetivo
da Política de Criação de Valor para o Acionista é focar na Criação de Valor por meio da criação de produtos
valorizados por nossos clientes, de forma que atendamos ou superemos as expectativas dos acionistas e, ao
mesmo tempo, sejamos reconhecidos como uma Empresa ética, bem governada e socialmente responsável.

Comprometimento
Para cumprir o objetivo da Política de Criação de Valor para o Acionista, a OZ Minerals irá:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manter um Objetivo e Estratégia da Empresa fortes e socialmente responsáveis

Oferecer operações previsíveis, resilientes, líderes da indústria, com metade do custo, que consumam e
produzam de uma forma que gera zero desperdício líquido e cria valor para as Partes Interessadas
Proteger e melhorar nossa reputação através do desenvolvimento e manutenção de relacionamentos
positivos com as partes interessadas e garantir a conformidade regulatória em todos os níveis

Priorizar os retornos aos acionistas, pagando um dividendo ordinário sustentável de fluxos de caixa précrescimento, tendo em conta a manutenção de um balanço sólido e oportunidades de criação de valor de
investimento de capital identificadas que criam valor superior

Usar os Ativos da Empresa com responsabilidade, proteger o valor desses Ativos e apenas adquirir e manter
Ativos que criam valor de portfólio

Manter um apetite de risco com o qual trabalhamos consistentemente

Priorizar a alocação de capital para os investimentos de maior valor agregado que criam retornos coletivos
superiores para asPartes Interessadas

Criar e buscar o potencial de crescimento em nossos Ativos e projetos para criar valor de opção futura

Envolver-se com os acionistas existentes e buscar atrair novos investidores globalmente

Promover a confiança garantindo que informações transparentes, oportunas, precisas, autorizadas e em
conformidade sejam fornecidas aos acionistas e à comunidade mais ampla de partes interessadas

Fornecer orientação prospectiva apropriada contra a qual relatamos o desempenho

Garantir um forte foco no cliente em toda a empresa e construir parcerias com os clientes para garantir
resultados de valor compartilhado tangíveis e produtos limpos e de valor agregado

Compreender a cadeia de valor e identificar e explorar regularmente oportunidades de melhoria, incluindo
aquelas com potencial para transformar a Empresa ou seus elementos, sem excluir oportunidades que
perturbem o negócio existente, se elas tiverem o potencial de fornecer valor de longo prazo para OZ
Minerals ou nossas Partes Interessadas.

