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São Paulo, 18 de abril de 2018.

À
Sra. Ana Lucia da Costa Pereira
Superintendência de Acompanhamento de Empresas e Ofertas de Valores Mobiliários de Renda Variável
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
C.c.:
CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários

Ref.:

Ofício nº 709/2018-SAE, de 17 de abril de 2018
Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa

A COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL (“CSN” ou “Companhia”) vem, em atenção ao ofício em
epígrafe, cujo teor da consulta se encontra abaixo transcrito, apresentar os esclarecimentos solicitados:
“Em notícia veiculada pelo jornal O Estado de São Paulo, em 17/04/2018, sob o título “CSN
negocia venda de usina nos EUA por US$ 250 milhões para Steel Dynamics”, consta, entre
outras informações, que:
1. A Companhia Siderúrgica Nacional está em negociações adiantadas para a venda de sua
unidade americana, localizada em Terre Haute, em Indiana;
2. A empresa Steel Dynamics avançou e está em fase de auditoria;
3. O valor da transação gira em torno de US$ 250 milhões.
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até o dia 18/04/2018, com a sua
confirmação ou não, bem como outras informações consideradas importantes.”
A Companhia vem informando ao mercado sobre seu plano de desinvestimento em suas teleconferências de
divulgação de resultados, inclusive na teleconferência realizada no último dia 27 de março para divulgação
das suas demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Como já
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informado, a Companhia está avaliando alternativas de desinvestimento, o que pode, inclusive, considerar a
venda de seus ativos localizados nos Estados Unidos.
Contudo, neste momento não existe qualquer fato que mereça divulgação ao mercado nos termos da
legislação em vigor.
A CSN reitera seu compromisso de manter o mercado informado, e, na hipótese de ocorrência de qualquer
ato que constitua fato relevante, a Companhia informará prontamente o mercado.

São Paulo, 18 de abril de 2018.
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