Declarações Prospectivas
Este relatório contém informações e declarações futuras, em conformidade com as leis de valores
aplicáveis. Todas as declarações, além das relacionadas a fatos históricos, são declarações prospectivas, que
envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem impactar nos
resultados de desempenho ou realizações da Nexa, podendo alterar materialmente quaisquer
resultados futuros ou realizações expressas ou implícitas pelas declarações prospectivas. Estas
declarações prospectivas incluem estimativas, previsões e declarações quanto às expectativas da
administração em relação aos negócios e operações da empresa e à produção em mineração, vendas
em metalurgia, Capex e Opex relacionados a exploração e desenvolvimento de projetos.
As declarações prospectivas são baseadas em vários fatores e premissas que, embora considerados
razoáveis pela administração, estão inerentemente sujeitos a incertezas e contingências comerciais,
econômicas e competitivas significativas. Declarações relativas a custos ou volumes de produção
futuros são baseadas em diversas suposições com relação a assuntos operacionais e presunções de que
a demanda por produtos se desenvolve conforme previsto, que clientes e outras partes cumprem suas
obrigações contratuais, que planos operacionais e de capital não serão interrompidos por falhas
mecânicas, indisponibilidade de peças e suprimentos, distúrbios trabalhistas, interrupção no transporte
ou serviços públicos, condições climáticas adversas e que não há variações imprevistas no custo de
energia ou suprimentos.
Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar as declarações prospectivas, exceto conforme
exigido pelas leis de valores mobiliários. Mais informações sobre os riscos e incertezas associados a estas
declarações prospectivas e nossos negócios podem ser encontradas em nossas divulgações públicas
arquivadas sob nosso perfil no Sedar (www.sedar.com) e no Edgar (www.sec.gov).

Sobre a capa
A foto de capa foi criada com a foto da nossa engenheira de minas da unidade de Vazante,
Thaís Janine, ela atua como engenheira geotécnica na parte de ground control.
Thais iniciou sua trajetória profissional na Nexa, em 2018, como estagiária de
Desenvolvimento de Mina e logo foi efetivada como engenheira de operações de lavra,
seguindo atualmente com a geotecnia de mina, buscando seu crescimento profissional continuo.
“Estar na Nexa me possibilitou agregar toda a experiência acadêmica com a prática,
numa mina que é uma escola para qualquer profissional. Como mulher, numa mineração
subterrânea, um ambiente até pouco tempo dominado por homens, a Nexa veio para me
fortalecer profissionalmente. A Nexa me formou como profissional que sou hoje,
e tenho um imenso orgulho de ser Nexa.”
Nós temos orgulho de ter a Thais, assim como muitas outras mulheres,
crescendo e deixando a sua marca na Nexa.
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