Aquisição da Yamana Gold pela Gold Fields
Combinação visando a criação de valor a longo prazo com foco em crescimento
de qualidade, disciplina financeira e retorno aos acionistas
•

A transação viabiliza a criação de um dos quatro principais produtores globais de ouro com
um portfólio diversificado de ativos de alta qualidade, longa duração e com oportunidades
de crescimento tangíveis a curto e longo prazo

•

Capacidade financeira e operacional reforçadas com fluxo de caixa complementar e perfis
de crescimento

•

O Novo Grupo terá sede em Joanesburgo com operações na África do Sul, Gana, Austrália,
Canadá e América do Sul

•

Oferta de todas as ações pela Gold Fields a uma taxa de câmbio de 0,6 das Ações em
Retribuição da Gold Fields para cada ação da Yamana, gerando uma valorização para a
Yamana de 6,7 mil milhões de USD

Joanesburgo e Toronto, 31 de Maio de 2022
Gold Fields Limited (JSE, NYSE: GFI) (“Gold Fields”) e Yamana Gold Inc. (TSX:YRI; NYSE:AUY;
LSE:AUY) (“Yamana”) anunciaram hoje que firmaram um compromisso definitivo (“Contrato”),
segundo o qual a Gold Fields vai adquirir todas as ações ordinárias em circulação da Yamana,
conforme negociado pelas partes (“Transação”).
Nos termos da Transação, todas as ações em circulação da Yamana serão substituídas
considerando a proporção de 0,6 de uma ação ordinária da Gold Fields (sendo cada ação em sua
integralidade referida como “Ação da Gold Fields”) ou de 0,6 de uma ação do depositário da Gold
Fields localizado nos Estados Unidos (sendo cada ação do depositário em sua integralidade
referida como “ADSs da Gold Fields”).
A transação gera uma valorização para Yamana de 6,7 mil milhões de USD e representa um
acréscimo de 33,8% considerando o preço médio ponderado por volume (“VWAP”) de dez dias das
Ações da Yamana de 5,20 USD 1 no dia 27 de maio de 2022, sendo o último dia de negociação na
NYSE antes da data deste anúncio, com base no VWAP de 10 dias de ADS da Gold Fields de 11,59
USD 2. No fechamento da Transação, antecipa-se que os acionistas da Gold Fields e os acionistas
da Yamana deterão aproximadamente 61% e 39% do Novo Grupo, respetivamente.
A aquisição da Yamana pela Gold Fields (“Novo Grupo”) fortalece significativamente a capacidade
do Novo Grupo de cumprir os três pilares estratégicos da Gold Fields, quais sejam: maximizar o
potencial dos ativos; avançar no compromisso com a pauta de Environmental, Social, Governance
(“ESG”); e aumentar o valor e a qualidade de seu portfólio. O Novo Grupo tem o potencial de criar
valor a longo prazo para os acionistas, em grande escala, com um portfólio de ativos líder do setor,
um perfil de produção melhorado com potencial de crescimento significativo, sinergias operacionais
e geológicas e um perfil financeiro fortalecido visando crescimento e retorno aos acionistas .
O conselho de administração da Gold Fields acredita que a oferta das Ações em Retribuição da
Gold Fields é a melhor forma de capturar e propulsionar oportunidades de crescimento, mantendo
a flexibilidade financeira, de capital e operacional, mantendo uma capacidade retorno considerável
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Conforme negociado na Bolsa de Valores de Nova Iorque (“NYSE”)
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Conforme negociado na NYSE

A48139503/0.5/01 Jun 2022

1

aos acionistas. O significativo fluxo de caixa operacional de curto prazo dos ativos de produção da
Gold Fields complementam os requisitos de capital gerenciável do portfólio de projetos de alto
retorno e escopo mundial da Yamana, proporcionando maior capacidade de financiar o potencial
de crescimento, mantendo simultaneamente o pagamento de dividendos aos acionistas em
conformidade com a política existente da Gold Fields.
A Yamana é uma adição natural e estratégica para a Gold Fields, com o seu portfólio diversificado
e de alta qualidade de ativos de longa duração localizados em regiões pró-mineração nas Américas
(incluindo as suas cinco minas de produção e os projetos de desenvolvimento e propriedades de
exploração) e com um foco dividido entre saúde, segurança e desempenho de ESG.
Com a combinação dos portfólios de ativos da Gold Fields e da Yamana, a Gold Fields tornar-se-á
uma grande empresa global de ouro capaz de criar valor em todas as etapas de seu processo.
Este novo grupo manterá a sua presença em todas as regiões e continuará a honrar os
compromissos com as partes interessadas. A Gold Fields acredita que esta Transação vai poder
oferecer aos funcionários e à comunidade mais oportunidades a longo prazo, considerando o seu
histórico de investimentos contínuos nas regiões em que atua.
A Transação foi aprovada por unanimidade pelos conselhos de administração da Gold Fields e da
Yamana e espera-se que seu fechamento ocorra no segundo semestre de 2022, sujeito a satisfação
de determinadas condições precedentes. A Gold Fields manterá a sua sede em Joanesburgo.
A aquisição será implementada por meio de um plano de negociação da Yamana sob a Lei das
Sociedades Anônimas do Canadá (“CBCA”), conforme o Contrato celebrado em 31 de maio de
2022. A contrapartida aos acionistas da Yamana (“Contrapartida da Transação”) consistirá na
eleição de um acionista da Yamana, em novas Ações da Gold Fields ou em novas ADS da Gold
Fields. As Ações da Gold Fields estão listadas na Bolsa de Valores de Joanesburgo (“JSE”) e as
ADS da Gold Fields estão listadas na NYSE.

Chris Griffith, CEO da Gold Fields, disse
"Hoje anunciamos a aquisição da Yamana pela Gold Fields, duas empresas com portfólios, culturas
e prioridades estratégicas complementares. O resultado é uma nova empresa com capacidade e
valor potencial muito maiores do que a soma de suas partes. Cada empresa traz consigo um
conjunto único de capacidades e conhecimentos geológicos, que vão possibilitar que este novo
grupo melhore mais eficientemente os seus ativos a longo prazo, do que conseguiriam as empresas
separadas.
“O anúncio de hoje é o resultado de um processo robusto e extenso executado pelo conselho de
administração da Gold Fields e pela equipa de gestão com objetivo de identificar a solução ideal
para apoiar a nossa estratégia. A base de ativos de alta qualidade da Yamana nas Américas, bem
como o forte potencial de desenvolvimento e exploração, diversificarão ainda mais a geografia do
nosso portfólio, criando uma das 4 principais empresas globais de produção de ouro, bem
posicionadas para proporcionarem a criação de valor a longo prazo. Com esta combinação, a Gold
Fields terá um portfólio-líder no setor de ativos emblemáticos de alta qualidade e longa vida útil,
que abrangem algumas das jurisdições de mineração de ouro mais conhecidas do mundo.
“Tal como a Gold Fields, a Yamana está focada na entrega operacional, na atribuição disciplinada
do capital, na gestão dos portfólios, na maximização do retorno aos acionistas e na manutenção da
sustentabilidade, da segurança e do desempenho de ESG. Estas prioridades compartilhadas são
fundamentais para esta Transação.”
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Peter Marrone, Presidente da Yamana, disse
“Esta é uma excelente oportunidade aos nossos acionistas, funcionários e comunidades dos locais
em que operamos nas Américas. A Transação oferece um retorno imediato e atraente para os
acionistas da Yamana, refletindo o valor justo inerente dos nossos ativos, enquanto oferece a
oportunidade de criação de um novo produtor global de ouro com uma proposta de valor
considerável.
“Vimos que havia um mérito significativo na negociação com a Gold Fields por causa de sua
qualidade individual enquanto empresa e devido a qualidade que uma combinação das duas
empresas criaria. Após muitos meses de debates e deliberações, incluindo diligências feitas no
local, durante um período que começou no final do ano passado, tivemos ainda mais certeza de
que estávamos certos quando pensámos que a Gold Fields era uma empresa independente de alta
qualidade e que a empresa resultante da fusão seria ainda melhor. Também fomos encorajados e
influenciados pelas constatações da Gold Fields, após a sua extensa diligência, do que era o nosso
valor justo inerente.
“A fusão da Yamana e da Gold Fields cria agora uma empresa de classe mundial e diversificada
globalmente, com relevância regional em regiões premium de mineração baseadas em regras e
sustentadas em minas de baixo custo e longa duração. Esta nova entidade vai estar bem
posicionada para oferecer criação de valor de longo prazo, devido à sua melhor escala, força de
gestão e perfil realçado no mercado de capitais. A Yamana e a Gold Fields também têm culturas e
valores empresariais complementares com um modelo operacional de ESG que vem em primeiro
lugar e com forte foco no apoio às comunidades anfitriãs e na gestão ambiental.
“Acreditamos que a participação dos acionistas da Yamana do Novo Grupo reflete o justo valor da
contribuição que cada empresa traz”.

Racional Estratégico para a Gold Fields
A transação tem um racional estratégico convincente e espera-se que ela proporcione benefícios
consideráveis aos acionistas da Gold Fields , aos acionistas da Yamana e aos funcionários e partes
interessadas do Novo Grupo. A Transação reunirá dois portfólios de ouro altamente
complementares com uma proposta de valor de longo prazo melhorada, centrada em:
•

Aumentar o valor e a qualidade do nosso portfólio de ativos com um portfólio
combinado líder no setor, contando com ativos de alta qualidade, comparando-se
favoravelmente com a escala, custo e vida útil dos principais ativos com classificação
premium e com um equilíbrio adequado de produção existente e crescimento futuro;

•

Diversificação geográfica melhorada com um portfólio combinado de ativos de alta
qualidade nas regiões de mineração premium do mundo na África do Sul, Gana, Austrália,
Canadá e América do Sul, com riscos mitigados por meio de uma distribuição geográfica
equilibrada e uma exposição majoritária aos países da OCDE;

•

Posição financeira reforçada impulsionada pelos perfis de produção de fluxos de
caixa altamente complementares da Gold Fields e da Yamana com significativos fluxos
de caixa operacionais de curto prazo de ativos de produção, balanço patrimoniais sólidos e
ciclos de investimentos escalonados, proporcionando ao Novo Grupo maior capacidade de
financiar o seu rol de projetos sem comprometer a flexibilidade do balanço e o pagamento
de dividendos aos acionistas;

•

Um conjunto de projetos de crescimento líder do setor, que combina o histórico da Gold
Fields em termos de otimização de portfólios e de desenvolvimento de projetos com os
ativos atuais da Yamana e um conjunto profundo de projetos com potencial de crescimento
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acelerado. O Novo Grupo poderá se beneficiar do crescimento a curto prazo das minas
Salares Norte e South Deep da Gold Fields e do crescimento a longo prazo dos projetos
Wasamac, Malartic Odyssey e MARA da Yamana, bem como de oportunidades adicionais
no conjunto de projetos de exploração de alta qualidade da Yamana;
•

Culturas complementares e prioridades estratégicas alinhadas com valores
compartilhados, como a qualidade de serem empresas disciplinadas e orientadas a criação
de valor, focadas na entrega operacional, na alocação de capitais, na gestão de portfólios,
no crescimento responsável e na geração de dividendos para os acionistas, tudo sustentado
por um significativo foco nas pessoas, particularmente na sua segurança e mantendo o
máximo em termos de sustentabilidade e desempenho de ESG. O Novo Grupo continuará
empenhado em atingir as metas da Gold Fields, tais como descarbonização, compromisso
com o meio ambiente, segurança e saúde e a criação de valor para os acionistas; e

•

Meta inicial de sinergias antes de impostos de aproximadamente 40 milhões de USD
por ano, fundamentada em integração operacional, bem como em potenciais sinergias de
financiamento e uma otimização das estruturas de custos gerais .

Racional Estratégico para a Yamana
Para os acionistas da Yamana, a Transação possui uma lógica convincente, incluindo:
•

Escala da empresa com acionistas da Yamana retendo aproximadamente 39% de
participação em produtor globalmente diversificado, produtor sênior de ouro, melhor
classificado por índice de reserva em relação a outros players equivalentes da indústria,
terceiro maior na produção de ouro em 2024, e quarto maior por capitalização de mercado

•

Presença internacional e relevância regional com 14 minas que fornecem relevância
regional em regiões de mineração baseadas em regras, incluindo na América do Norte,
América do Sul, África e Austrália;

•

Fortificação da gestão com o Novo Grupo que oferece aos acionistas da Yamana
capacidade de gestão líder do setor e que compartilha a filosofia de gestão de plataformas
regionalmente dominantes. A administração da Gold Fields contribui com experiência
significativa em determinados tipos de geologia, por exemplo, depósitos de “paleo placer”
que podem desbloquear o valor total da mina de ouro de Jacobina, além de experiência
significativa no avanço de projetos que serão de importância estratégica no avanço do
portfólio de ativos de desenvolvimento de classe mundial da Yamana;

•

Melhor posição capitalizada, juntamente com exposição a um crescimento significativo de
produção e fluxos de caixa a curto prazo do portfólio da Gold Fields, melhorando a
capacidade de fornecer um perfil-líder de crescimento por meio da alta rentabilidade da
Yamana, do seu conjunto de projetos, incluindo MARA, Odyssey, Wasamac, a expansão
por fases da mina de Jacobina, para além de outras oportunidades em todo o portfólio;

•

Determinação do valor justo, preservando o valor para os acionistas da Yamana, ao
mesmo tempo em que permite a valorização do crescimento adicional e a potencial
reclassificação do portfólio assim combinado.

Recomendações do Conselho de Administração
A Gold Fields contratou consultores financeiros e jurídicos, os quais estão indicados abaixo. O
conselho de administração da Gold Fields aprovou por unanimidade o Contrato. O conselho de
administração da Gold Fields recomenda que os acionistas da Gold Fields votem a favor da
Transação.
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Após consulta com os seus consultores financeiros e jurídicos externos, o conselho de
administração da Yamana também aprovou por unanimidade o Contrato. O conselho de
administração da Yamana recomenda que os acionistas da Yamana votem a favor da Transação.
Além disso, todos os administradores e diretores, celebraram acordos vinculativos de apoio ao voto
com a Gold Fields, concordando em apoiar e votar as suas Ações Yamana a favor da Transação.
O conselho de administração da Yamana recebeu pareceres imparciais da Canaccord Genuity
Corp. e do Scotiabank que, à data de cada uma dessas opiniões e com base e sujeito às
suposições, limitações e qualificações declaradas em cada uma dessas opiniões, a importância a
ser recebida pelos acionistas da Yamana é justa do ponto de vista financeiro.

Resumo da Transação e Cronograma
A Transação será implementada por meio de um plano de negociação da Yamana sob a Lei das
Sociedades Anônimas do Canadá (“CBCA”), segundo o qual todas as Ações da Yamana serão
adquiridas por uma subsidiária indireta integral da Gold Fields em troca da contrapartida a ser
estabelecida pela Gold Fields sob a forma de Ações em Retribuição da Gold Fields. De acordo com
os termos da Transação, a contrapartida a pagar aos acionistas Yamana no fechamento da
Transação consistirá em: Ações da Gold Fields recentemente emitidas; ou, na eleição dos
acionistas Yamana, ADSs da Gold Fields recentemente emitidas, cada um representando uma Ação
da Gold Fields (em conjunto as “Ações em Retribuição da Gold Fields”), de acordo com a relação
de conversão. A Transação exigirá a aprovação de pelo menos 662/3% dos votos emitidos pelos
acionistas da Yamana votando pessoalmente ou representados por procuração numa assembleia
especial de acionistas da Yamana convocada para esse fim. A emissão de Ações em Retribuição
da Gold Fields está também sujeita à aprovação de pelo menos 75% dos direitos de voto exercidos
sobre tal resolução pelos acionistas da Gold Fields numa assembleia da Gold Fields convocada
para aprovar a Transação. A Transação está sujeita, entre outras coisas, à aprovação do Superior
Tribunal de Justiça de Ontário (Lista Comercial), às aprovações das bolsas de valores aplicáveis e
a outras aprovações regulatórias.
O Contrato inclui disposições de não solicitação recíproca (sujeito a disposições que permitem que
o conselho de administração da Gold Fields ou da Yamana exerça os seus deveres fiduciários para
alterar a sua recomendação e/ou celebrar um acordo de aquisição permitido em determinadas
circunstâncias) e direitos para igualar propostas superiores. Além disso, o Contrato prevê que, em
determinadas circunstâncias, a Gold Fields teria direito a uma taxa de rescisão de 300 milhões de
dólares e a Yamana teria direito a uma taxa de rescisão de 450 milhões de dólares.
Os administradores e diretores da Yamana e da Gold Fields celebraram acordos de apoio à votação
com a Gold Fields e a Yamana, respetivamente, concordando em votar as suas ações da Yamana
e da Gold Fields, respetivamente, a favor da Transação. Prevê-se que ambas as reuniões de
acionistas da Yamana e da Gold Fields se realizem, e que o fechamento da Transação ocorra, no
segundo semestre de 2022, sujeito à satisfação das condições previstas no Contrato. Após a
conclusão da Transação, as Ações da Gold Fields continuarão a ser listadas na JSE e as ADS da
Gold Fields continuarão a ser listadas na NYSE; as Ações da Yamana serão retiradas da Bolsa de
Valores de Toronto (“TSX”), NYSE e da Bolsa de Valores de Londres (“LSE”).

AVISO DE CONFERÊNCIA DE INVESTIDOR
Está disponível uma conferência telefónica de investidores e apresentação sobre a oferta
recomendada a todas as partes interessadas, por meio de webcast ao vivo, hoje às 13:00, hora do
Reino Unido/14:00 hora da África do Sul/8:00 hora do Leste, via www.newgoldmajor.com ou por
meio do link e números abaixo. Após a conclusão da teleconferência, a gravação do webcast estará
disponível e permanecerá disponível durante um período prolongado.
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https://broadcaster-audience.mediaplatform.com/#/event/628fe34440a1834ffa25891b
Reino Unido & Internacional
Ligação gratuita para o Reino Unido

+44 (0) 33 0551 0200
0808 109 0700

Ligação para a América do Norte
Ligação gratuita para a América do Norte

+1 212 999 6659
1 866 966 5335

Ligação para a África do Sul
Ligação gratuita para a África do Sul

+27 (0) 11 589 8302
0 800 980 512

América do Sul
Ligação gratuita para o Canadá

+55 11 4700 3774
1 866 378 3566

AVISO DE INFORMAÇÃO PARA IMPRENSA
O CEO da Gold Fields, Chris Griffith, realizará uma teleconferência destinada a imprensa hoje às
12:15, horário do Reino Unido, 13:15, horário da África do Sul, 7:15, Eastern Time (ET). Aconselhase que os participantes entrem 5 minutos antes do horário de início.
Informações de contato são os seguintes
Reino Unido & Internacional
Ligação gratuita para o Reino Unido

+44 (0) 33 0551 0200
0808 109 0700

Ligação para a América do Norte
Ligação gratuita para a América do Norte

+1 212 999 6659
1 866 966 5335

Ligação para a África do Sul
Ligação gratuita

+27 (0) 11 589 8302
0 800 980 512

América do Sul
Ligação gratuita para o Canadá

+55 11 4700 3774
1 866 378 3566

Para mais informações, visite site www.newgoldmajor.com.

Assessores e conselho de administração
A Gold Fields contratou a Merrill Lynch South Africa (Pty) Ltd t/a BofA Securities (“BofA Securities”)
como seu único conselheiro financeiro e patrocinador de transações da JSE, e Fasken Martineau
DuMoulin LLP, Linklaters LLP e Webber Wentzel como seu assessor jurídico.
A Yamana contratou a Canaccord Genuity Corp., a Stifel GMP e o Scotiabank como consultores
financeiros e a Cassels Brock & Blackwell LLP como consultor jurídico para o Canadá e Paul, Weiss,
Rifkind, Wharton & Garrison LLP como consultor jurídico para os Estados Unidos.

Mais Informações
Serão fornecidos mais detalhes no anúncio SENS da Gold Fields divulgado hoje e nos documentos
necessários da Transação que serão compartilhados em tempo oportuno.
A Yamana vai apresentar um relatório de alteração material em relação à Transação, em
conformidade com as leis de valores mobiliários do Canadá, bem como cópias do Contrato e de
acordos de apoio ao voto, que estarão disponíveis no perfil SEDAR da Yamana em
www.sedar.com.
Os detalhes completos da Transação serão incluídos nos materiais da reunião da Gold Fields e da
Yamana, que devem ser enviados aos seus respetivos acionistas no terceiro trimestre de 2022.
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Sobre a Gold Fields
A Gold Fields Limited é uma empresa produtora de ouro globalmente diversificada com nove minas
operacionais na Austrália, Chile, Gana, Peru e África do Sul, incluindo a Joint Venture Asanko em
Gana, com produção total anual de ouro equivalente atribuível de aproximadamente 2,3Moz
(0,0652039032 MKg). Possui reservas minerais de ouro atribuíveis de cerca de 47,4Moz
(1,3437674 M Kg). As reservas minerais de cobre atribuíveis totalizam 474 milhões de libras. A Gold
Fields tem uma cotação primária na bolsa JSE e uma cotação secundária na bolsa NYSE.

Sobre a Yamana Gold
A Yamana é uma produtora de metais preciosos do Canadá com produção significativa de ouro e
prata, propriedades em fase de desenvolvimento, propriedades de exploração e posições de terras
nas Américas, incluindo Canadá, Brasil, Chile e Argentina.

Para mais informações, entre em contato com:
Gold Fields Investors
Avishkar Nagaser, EVP, Investor Relations and Corporate Affairs
Tel.: +27 11 562 9775
Cel.: +27 82 312 8692
E-mail: Avishkar.Nagaser@goldfields.com
Thomas Mengel, Gestor, Relações com Investidores
Tel.: +27 11 562 9849
Cel.: +27 72 493 5170
E-mail: Thomas.Mengel@goldfields.com

Gold Fields Imprensa
Sven Lunsche, Vice-presidente Assuntos Corporativos
Tel.: +27 11 562 9763
Cel.: +27 83 2609279
Email: Sven.Lunsche@goldfields.com

Investidores
BofA Securities (Assessor Financeiro da Gold Fields)
Ben Davies/Peter Surr/Christos Tomaras/Anthony Knox
Tel.: +44 20 7628 1000

Imprensa
Brunswick Group (Assessor de Comunicação da Gold Fields)
Joanesburgo: Timothy Schultz
Tel.: +27 82 309 2497
Londres: Pip Green/Nick Bias/Tom Pigott
Tel.:+442074045959
América do Norte: Emily Levin/Nikki Ritchie
Tel.: +1 202 617 8582 / Tel.: +1 845 682 9850

Yamana Gold
Gerardo Fernandez, SVP, Desenvolvimento Corporativo e Relações com Investidores
Tel.: 416-815-0220
Cel.: +1 888 809 0925
E-mail: investor@yamana.com
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FTI Consulting (Relações Públicas no Reino Unido/Assessor de Comunicação da Yamana)
Sara Powell/Ben Brewerton
Tel.: +44 7931 765 223 / +44 203 727 1000
E-mail: yamana.gold@fticonsulting.com

Informação Importante
Serão fornecidas mais informações relativas à Transação oportunamente e de acordo com a
documentação a ser divulgada pela Gold Fields e pela Yamana em relação à Transação
(“Documentos da Transação”). Aconselha-se que os investidores leiam com atenção e na íntegra
os Documentos da Transação, que contêm os termos e as condições da Transação. Qualquer
decisão ou análise e/ou eleição em relação à Transação e/ou outros assuntos tratados nos
Documentos da Transação devem ser feitos apenas com base nessas informações.
A BofA Securities, uma subsidiária do Bank of America Corporation, atua exclusivamente para a
Gold Fields em relação à Transação e para mais ninguém e não será responsável perante ninguém
além da Gold Fields por fornecer as proteções concedidas aos seus clientes ou por prestar
aconselhamento em relação à Transação.
Não é feita nem dada nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita e nenhuma
responsabilidade é aceita, por ou em nome de qualquer consultor financeiro ou qualquer uma das
suas filiais ou qualquer um dos seus respetivos diretores, executivos ou funcionários ou qualquer
outra pessoa, quanto à exatidão, integridade, imparcialidade ou verificação das informações ou
opiniões contidas neste anúncio e nada contido neste anúncio é ou deve ser considerado uma
promessa ou declaração de qualquer consultor financeiro ou de qualquer das suas respetivas filiais
quanto ao passado ou futuro. Assim, quaisquer consultores financeiros e suas filiais e respetivos
diretores, executivos e funcionários se isentam, na máxima extensão permitida pela lei aplicável,
de toda e qualquer responsabilidade, seja decorrente de ato ilícito ou de contrato ou sobre a qual
possam ser considerados responsáveis em relação a este anúncio e/ou qualquer declaração deste
tipo.
Nada contido neste anúncio constitui ou se destina a constituir, consultoria de investimento, fiscal,
legal, contabilístico ou outro conselho profissional.

Nenhuma Oferta ou Solicitação
Este anúncio serve apenas um propósito informativo e não constitui nem faz parte de nenhuma
oferta de venda ou emissão nem de nenhum pedido de nenhuma oferta de compra ou subscrição
de nenhum valor mobiliário nos Estados Unidos ou em qualquer outra região. Este anúncio não
constitui um prospeto nem outro documento de oferta. Nenhum valor mobiliário foi ou será registado
ao abrigo da Lei de Valores Mobiliários dos EUA ou das leis de valores mobiliários de qualquer
estado dos Estados Unidos ou de qualquer outra região e todos os valores mobiliários emitidos em
ligação à Transação deverão sê-lo com base na isenção de tais requisitos de registo da Lei de
Valores Mobiliários dos EUA previstos na Secção 3(a)(10) e de acordo com as leis estaduais de
valores mobiliários aplicáveis. Nenhuma oferta pública de valores mobiliários está a ser feita em
qualquer região onde tal oferta seja ilegal. A distribuição deste anúncio pode ser restringida por leis
e regulamentos aplicáveis. As pessoas que estão fisicamente localizadas nessas regiões e nas
quais este anúncio é divulgado, publicado ou distribuído devem informar-se e observar tais
restrições.
As informações contidas neste anúncio não constituem nem fazem parte de nenhuma oferta pública
de venda, subscrição ou convite, anúncio ou solicitação de oferta de compra e/ou subscrição de
valores mobiliários conforme definido em e/ou contemplado pela Lei das Sociedades Sul-Africanas,
nº 71 de 2008 (“Lei das Sociedades Sul-Africanas”). Consequentemente, este anúncio não constitui
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nem pretende constituir um “prospecto registrado” ou um anúncio relacionado com uma oferta
pública, conforme contemplado pela Lei das Sociedades da África do Sul e nenhum prospeto foi,
ou será, preenchido junto da Comissão de Empresas e Propriedade Intelectual da África do Sul em
relação a este anúncio.
As informações contidas neste anúncio constituem informações fáticas conforme contemplado na
Secção 1(3)(a) da Lei Sul-Africana de Consultoria Financeira e Serviços Intermediários, 37 de 2002,
conforme alterada (“Lei FAIS”) e não deve ser interpretada como uma declaração expressa ou
recomendação implícita, guia ou proposta de que qualquer transação específica em relação a
quaisquer valores mobiliários mencionados neste anúncio ou em relação aos negócios ou
investimentos futuros da Gold Fields e/ou da Yamana, é apropriada a objetivos de investimento
específicos, situações financeiras ou necessidades de um investidor em potencial e nada contido
neste anúncio deve ser interpretado como angariação, marketing ou publicidade de serviços
financeiros na África do Sul. A Gold Fields não é um provedor de serviços financeiros licenciado
como tal ao abrigo da Lei FAIS.
A informação contida no presente anúncio é considerada como informação privilegiada para efeitos
do artigo 7 do Regulamento da UE 596/2014 (que faz parte do direito interno britânico nos termos
da Lei da União Europeia (Revogada) de 2018). Após a publicação do presente anúncio, esta
informação é agora considerada do domínio público.
O presente anúncio não se destina à divulgação, publicação ou distribuição, no todo ou em parte,
em ou em qualquer jurisdição onde tal constitua uma violação das leis relevantes de tal jurisdição.
Nenhuma ação está a ser disponibilizada ao público através deste anúncio. O presente anúncio
não constitui nem faz parte de, e não deve ser interpretado como qualquer oferta, convite ou
recomendação de compra, venda ou subscrição de quaisquer valores mobiliários ou a solicitação
de qualquer voto para aprovação em qualquer jurisdição e nem a emissão da informação nem nada
aqui contido deve constituir a base ou ser invocado em relação a, ou agir como um incentivo para
entrar em qualquer atividade de investimento, ou a tomada de qualquer decisão de investimento.

Declarações Prospetivas
Este anúncio contém “declarações prospetivas” dentro do significado da Secção 27A da Lei de
Valores Mobiliários e da Seção 21E da Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1934, que se pretende
que sejam abrangidas pela segurança criada por tais seções e outras leis aplicáveis e “informação
prospetiva” considerando o significado constante da legislação canadense aplicável em matéria de
valores mobiliários. Quando uma declaração prospetiva aduz ou implica uma expetativa ou crença
quanto a eventos ou resultados futuros, tal expetativa ou crença é fornecida de boa-fé e acreditase que tenha uma base razoável. No entanto, tais declarações estão sujeitas a riscos, incertezas e
outros fatores, que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes dos
resultados futuros indicados, projetados ou implícitos nas declarações prospetivas. Não deve ser
depositada confiança indevida nestas declarações. Muitas vezes, as declarações prospetivas
abordam os nossos negócios futuros esperados, desempenho e/ou condição financeira e,
geralmente, contêm palavras como “antecipar”, “pretender”, “planejar”, “irá”, “iria”, “estimar”,
“esperar”, “objetivo”, “acreditar”, “alvo”, “indicativo”, “preliminar” ou “potencial”. As declarações
prospetivas neste anúncio podem incluir, sem limitação: declarações relacionadas à Transação e
os termos esperados, tempo e fechamento da Transação, incluindo o recebimento das aprovações
necessárias e satisfação de outras condições precedentes ao fechamento; sinergias de transação
previstas; estimativas de produção futuras; estimativas de custos futuros aplicáveis a vendas e
custos; estimativas de taxas de crescimento futuras; declarações, metas e métricas relacionadas
ao clima, expetativas em relação à exploração futura e ao desenvolvimento, crescimento e potencial
de operações do Novo Grupo, conjunto de projetos e investimentos, incluindo, mas sem limitação,
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retornos de projetos, custos de capital, intensidade de capital, produção anual e viabilidade de
horários de estudo; expetativas de dividendos futuros e retornos aos acionistas; expetativas de
produção futura de fluxos livres de caixa, liquidez, solidez do balanço patrimonial e classificações
de crédito; expetativas de planos e benefícios futuros; expetativas em relação a reservas minerais
e recursos minerais, teor e recuperações; estimativas de custos e passivos de fechamento no
futuro; o Novo Grupo constituindo um novo produtor sênior de ouro e seus atributos; liderança em
sustentabilidade e capacidade de desenvolver o projeto MARA. As estimativas ou expetativas de
eventos ou resultados futuros são baseadas em determinadas suposições, que podem se mostrar
incorretas. Tais suposições incluem, mas não estão limitadas a: não haver mudança significativa
nas atuais condições geotécnicas, metalúrgicas, hidrológicas e outras condições físicas nas
propriedades e operações da Gold Fields e da Yamana; permissão, desenvolvimento, operações e
expansão das operações e projetos da Gold Fields e da Yamana sendo consistentes com as
expetativas atuais e planos de mineração; desenvolvimentos políticos em qualquer região em que
Gold Fields ou a Yamana operem, de forma consistente com as expetativas atuais; determinadas
premissas de taxa de câmbio para o dólar australiano, rand sul-africano ou dólar canadense em
relação ao dólar americano, bem como outras taxas de câmbio aproximadamente consistentes com
os níveis atuais; determinadas premissas de preços para ouro, cobre, prata, zinco, molibdénio e
petróleo; os preços dos principais suprimentos são aproximadamente consistentes com os níveis
atuais; a precisão das atuais reservas minerais e estimativas de recursos minerais; e outras
premissas de planejamento.
Os riscos relacionados a declarações prospetivas em relação aos negócios e desempenho futuro
da Gold Fields e da Yamana podem incluir, mas não estão limitados a, volatilidade no preço do ouro
e outros metais, flutuações cambiais, riscos operacionais, escassez na cadeia de suprimentos,
inflação crescente, aumento nos custos de produção e variações no teor de minério ou taxas de
recuperação diferentes do assumido nos planos de mineração, risco político e do país, relações
com a comunidade, aumento da regulamentação de questões ambientais e de sustentabilidade, o
impacto das mudanças climáticas nas operações da Gold Fields e da Yamana, regulamentação
governamental e judicial para resolução de conflitos resultados e outros riscos. Além disso, os riscos
materiais que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes das declarações
prospetivas incluem: a incerteza inerente associada a projeções financeiras ou outras; a integração
rápida e eficaz dos negócios da Gold Fields e da Yamana; o risco associado à capacidade da Gold
Fields e da Yamana de obter a aprovação necessária dos acionistas da Transação; o momento da
conclusão da Transação, incluindo o risco de que as condições da Transação não sejam cumpridas
em tempo útil ou não sejam, de todo, cumpridas e a falha de fechamento da Transação por qualquer
outro motivo; o risco de que um consentimento ou autorização que possa ser necessário para a
Transação não seja obtido ou seja obtido sob condições não previstas; o resultado de quaisquer
processos judiciais que possam ser instaurados contra as partes e outros relacionados com o
Contrato; dificuldades ou gastos imprevistos relacionados com a Transação, a resposta dos
parceiros de negócios e a retenção como resultado do anúncio e pendência da Transação; a
potencial volatilidade no preço das Ações da Gold Fields ou nas ADS da Gold Fields devido à
Transação; o tamanho previsto dos mercados e a procura contínua pelos recursos da Gold Fields
e da Yamana e o impacto das respostas competitivas ao anúncio da Transação; e o desvio do tempo
de gestão em questões relacionadas à Transação.
Mais informações sobre os potenciais riscos e incertezas que afetam a Gold Fields e a Yamana
estão descritas nos documentos da Gold Fields na JSE e entregues na United States Securities
and Exchange Commission, incluindo o Relatório Anual Integrado da Gold Fields 2021 e o relatório
anual no Formulário 20-F entregue na United States Securities and Exchange Commission em 31
de março de 2022 (SEC File no. 001-31318) e o mais recente formulário de informação anual da
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Yamana, bem como os seus outros documentos entregues às autoridades reguladoras de valores
mobiliários em todas as províncias do Canadá e disponíveis em www.sedar.com, e o mais recente
relatório anual da Yamana no Formulário 40-F entregue à United States Securities and Exchange
Commission. A Gold Fields não afirma nem adota quaisquer declarações ou relatórios atribuídos à
Yamana no presente anúncio ou feitos pela Yamana fora deste anúncio. A Yamana não afirma nem
adota quaisquer declarações ou relatórios atribuídos à Golden Fields no presente anúncio ou feitos
pela Gold Fields fora deste anúncio. Estas declarações prospetivas são válidas apenas na data em
que são feitas. Adverte-se os leitores que não depositem confiança indevida nestas declarações. A
Gold Fields e a Yamana não assumem qualquer obrigação de divulgar publicamente revisões de
qualquer “declaração prospetiva”, incluindo, mas sem limitação, perspectivas, para refletir eventos
ou circunstâncias após a data deste anúncio ou para refletir a ocorrência de eventos imprevistos,
exceto conforme possa ser exigido de acordo com as leis de valores mobiliários aplicáveis. Os
investidores não devem assumir que qualquer falta de atualização de uma “declaração prospetiva”
anteriormente emitida constitui uma confirmação de tal declaração. A confiança permanente em
“declarações prospetivas” é por conta e risco dos investidores.
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