Políticas de Criação de Valor
Preâmbulo
Objetivo

O propósito expresso da OZ Minerals Limited (OZ Minerals) é "Ir além do possível para tornar a vida melhor".
Estamos determinados em criar valor para todos as partes interessadas, Criando Valor Compartilhado como
centro da Estratégia da OZ Minerals.
O apoio das partes interessadas é essencial para o desenvolvimento e operação contínua dos nossos Ativos e
do negócio da OZ Minerals como um todo e, num mundo em constante mudança, a criação de valor para todas
as partes interessadas é cada vez mais esperada. Esta é a base essencial que nos permite proteger e criar valor
e que diferencia a Estratégia OZ Minerals. O objetivo das Políticas de Criação de Valor da OZ Minerals é
estabelecer um propósito para a OZ Minerals como um todo e fazer que o nosso propósito seja transparente
para as partes interessadas a fim de que possam considerar-nos responsáveis.

Escopo e Implementação

Estas Políticas se aplicam a todos os funcionários, diretores, executivos, consultores, parceiros e contratadas da OZ Minerals
e suas filiais. Devem ser implementadas em todos os ativos e funções corporativas da OZ Minerals e é a base do
nosso processo de Planejamento de Negócios. A adesão será verificada através de processos regulares de garantia.

Compromisso

Além das políticas específicas das partes interessadas descritas nas páginas seguintes, para cumprir nosso
objetivo de Criação de Valor Compartilhado em todas as atividades, a OZ Minerals compromete-se a:
• Reconhecer que as partes interessadas são diversas, cada uma com suas próprias necessidades e conceito
de valor, e que isto se reflita na forma como nos envolvemos com elas;
• Manter uma colaboração aberta e transparente com as partes interessadas e incentivar a colaboração entre
as partes a fim de identificar outras oportunidades para criar mais valor;
• Considerar os pontos de vista das partes interessadas na tomada de decisões em todos os níveis,
assegurando a tomada de decisões forma ágil, adaptável e decisiva;
• Garantir que a forma que operamos será baseada na tomada de decisões baseada em riscos (incluindo a
identificação, avaliação, controle e relato de riscos);
• Garantir uma cultura de conformidade com as leis e regulamentos das jurisdições em que operamos;
• Indicar e treinar líderes dentro da empresa que tomem decisões no melhor interesse de todas as partes
interessadas e fornecer programas excepcionais de liderança que reforcem uma abordagem nãohierárquica e acessível;
• Garantir que os recursos financeiros da OZ Minerals sejam alocados de forma responsável, para aumentar
a eficiência e maximizar o valor;
• Usar essas políticas para informar o planejamento estratégico da empresa, os padrões e a tomada contínua
de decisões, baseada em dados relevantes e atualizados;
•
•

Garantir a disponibilidade de sistemas, processos e objetivos mensuráveis adequados à sua finalidade para
das suporte a operações responsáveis e aos compromissos descritos nestas políticas.
Os nossos compromissos específicos com cada um dos nossos grupos de partes interessadas da Criação
de Valor estão descritos nas políticas a seguir.
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Política de Criação de Valor para os Acionistas
Objetivo

Nossos acionistas são uma das principais partes interessadas da OZ Minerals. O objetivo da Política de Criação
de Valor para os Acionistas é criar valor para este grupo de partes interessadas e garantir que cumprimos ou
superamos as expectativas dos acionistas, sendo reconhecidos como uma empresa ética, com boa governança
e socialmente responsável.

Compromisso
Para atender ao objetivo da Política de Criação de Valor ao Acionista, a OZ Minerals compromete-se:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manter uma empresa forte e socialmente responsável em Propósito e Estratégia
Fornecer operações líderes de mercado, de baixo custo, previsíveis e resilientes
Proteger e melhorar a nossa reputação através do desenvolvimento e manutenção de relações positivas
com as partes interessadas e garantir a conformidade regulamentar em todos os níveis
Priorizar o retorno aos acionistas através do pagamento de dividendos ordinários sustentáveis derivados
de fluxos de caixa anteriores ao crescimento, tendo em conta a manutenção de um balanço sólido e a
identificação de oportunidades de criação de valor para investimentos de capital que criem maior valor
Fazer uso responsável dos Ativos da Empresa, proteger o valor desses Ativos e somente adquirir e manter
Ativos que criem valor
Manter um limite de risco declarado, dentro do qual trabalhamos de forma constante
Manter foco constante na criação de uma carteira de Ativos avaliados através de critérios baseados em
risco
Priorizar a alocação de capital em investimentos de maior valor agregado, que gerem maiores retornos
apenas para os acionistas
Criar e buscar o potencial positivo de nossos ativos e projetos para criar valor futuro da opção
Relacionar-se com os atuais acionistas e procurar atrair novos investidores globalmente
Garantir o fornecimento de informações transparentes, precisas, autorizadas e obrigatórias aos acionistas
e à comunidade de investidores em geral para promover a confiança
Fornecer orientações prospectivas adequadas, as quais mensuramos e relatamos
Garantir um forte foco no cliente no negócio como um todo e estabelecer parcerias com os clientes para
garantir resultados tangíveis de valor compartilhado
Conhecer 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
possam descontinuar os negócios atuais, se tiverem potencial para proporcionar valor no longo prazo

