COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
Companhia Aberta
CNPJ/MF 33.042.730/0001-04
NIRE nº 35-3.0039609.0
COMUNICADO AO MERCADO

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL vem informar, em atendimento ao disposto
no art. 12 da Instrução CVM nº 358/2002, conforme alterada, que recebeu, nesta data,
comunicação da CFL Participações S.A., nos seguintes termos:
“CFL PARTICIPAÇÕES S.A., pessoa jurídica de direito privado interno,
constituída sob a forma de sociedade empresária do tipo anônima, de capital
fechado, cujos atos societários encontram-se arquivados na Junta Comercial
do Estado de São Paulo sob Número de Inscrição no Registro de Empresas
35-3.0035483-4, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua General Jardim, 808, 13º andar, CEP 01223-010 e inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica, do Ministério da Fazenda sob
60.078.045/0001-00, neste ato presente na forma de seu Estatuto Social
(doravante simplesmente “CFL”), na qualidade de acionista de Vicunha
Steel S.A. e de Vicunha Aços S.A. que, por sua vez, é controladora direta da
Companhia Siderúrgica Nacional vem, por meio da presente, comunicar o
que segue:
1. A Sra. Clarice Steinbruch,
brasileira, separada judicialmente, administradora de empresas, portadora
da cédula de identidade de Registro Geral (“RG”) 7.526.365-8/SSP-SP,
inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas, do Ministério da Fazenda
(“CPF/MF”) sob n. 032.473.948-69, residente e domiciliada na cidade de
São Paulo, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua General Jardim, 808, 13º andar, CEP 01223-010, acionista de
CFL, transferiu, por doação, parte de sua participação no capital de CFL
para seus filhos, sendo:
(i) 109.279.849 (cento e nove
milhões, duzentos e setenta e nove mil, oitocentos e quarenta e nove) ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão de CFL para sua
filha Mônica Vidiz, brasileira, casada, psicóloga, portadora da cédula de
identidade de RG n. 27.965.627-0/SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob n.
228.020.728-11, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, com
endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
General Jardim, 808, 13º andar, CEP 01223-010 (“Ações Mônica”); e
(ii) 109.279.848 (cento e nove
milhões, duzentos e setenta e nove mil, oitocentos e quarenta e oito) ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão de CFL para seu
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filho Paulo Vidiz, brasileiro, solteiro, publicitário, portador da cédula de
identidade de RG n. 22.221.435-1/SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob n.
228.020.718-40, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, com
endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
General Jardim, 808, 13º andar, CEP 01223-010 (“Ações Paulo”)
2. Adicionalmente,
ficou
reservado para Clarice Steinbruch o usufruto vitalício sobre os direitos
econômicos relativos às Ações Mônica e às Ações Paulo.
3. Não obstante as operações
supra referidas, Clarice Steinbruch permanece como acionista de CFL,
titular de 109.279.848 (cento e nove milhões, duzentos e setenta e nove mil,
oitocentos e quarenta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal de emissão de CFL.
4. Diante das informações ora
comunicadas, o capital social de CFL passou a ser composto da seguinte
forma:
Acionista

CPF

Léo Steinbruch
Espólio de Fabio Steinbruch
Clarice Steinbruch
Mônica Vidiz*
Paulo Vidiz*

110.885.048-09
052.581.918-50
032.473.948-69
228.020.728-11
228.020.718-40
TOTAL

Quantidade
de Ações
327.838.304
327.838.303
109.279.848
109.279.849
109.279.848
983.516.152

(*) com usufruto vitalício dos direitos econômicos em favor de Clarice Steinbruch

Sendo o que tínhamos a comunicar,
solicitamos que V.Sa. tome todas as providências decorrentes das
informações ora transmitidas e permanecemos à disposição para quaisquer
esclarecimentos que se façam necessários.”

São Paulo, 31 de agosto de 2018

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
Marcelo Cunha Ribeiro
Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores
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