METALÚRGICA GERDAU S.A.
CNPJ nº 92.690.783/0001-09
NIRE 35300520751
Companhia Aberta
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA NA SEDE
SOCIAL, NA AVENIDA DOUTORA RUTH CARDOSO, 8.501, 8º ANDAR, CONJUNTO
1, PARTE, PINHEIROS, SÃO PAULO, SP, EM 31 DE JULHO DE 2019, ÀS 18H00MIN.
1. A reunião contou com a participação da totalidade dos membros do Conselho de
Administração, sendo que os conselheiros Aod Cunha de Moraes Júnior, Fernando
Fontes Iunes e Carlos José da Costa André participaram por meio eletrônico, nos
termos do Regimento Interno.
2. A reunião foi presidida por Claudio Johannpeter e secretariada por Fabio Eduardo de
Pieri Spina.
3. O Conselho de Administração, nos termos do art. 166, III da Lei das S.A. e do art. 8º,
do Estatuto Social, deliberou, por unanimidade dos participantes e sem ressalvas,
homologar o aumento do capital social no valor de R$ 172.051.724,88 (cento e
setenta e dois milhões, cinquenta e um mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta
e oito centavos) decorrentes da conversão voluntária de 1.721.354 (um milhão,
setecentas e vinte e uma mil, trezentas e cinquenta e quatro) debêntures, realizada
nos termos da cláusula 6.6.2 do “Instrumento Particular de Escritura da Quinta
Emissão Privada de Debêntures Conversíveis ou Permutáveis em Ações, da Espécie
Quirografária, em Série Única, para Colocação Privada, da Metalúrgica Gerdau S.A.”,
ao preço de conversão de R$ 2,44 (dois reais e quarenta e quatro centavos) por ação,
em 23.504.334 (vinte e três milhões, quinhentas e quatro mil, trezentas e trinta e
quatro) ações ordinárias e 47.008.668 (quarenta e sete milhões, oito mil, seiscentas
e sessenta e oito) ações preferenciais de emissão da Companhia, passando o capital
social da Companhia de R$ 8.004.892.549,41 (oito bilhões, quatro milhões,
oitocentos e noventa e dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e um
centavos), dividido em 331.870.871 (trezentos e trinta e um milhões, oitocentas e
setenta mil, oitocentas e setenta e uma) ações ordinárias e 655.651.343 (seiscentos
e cinquenta e cinco milhões, seiscentas e cinquenta e uma mil, trezentas e quarenta
e três) ações preferenciais para R$ 8.176.944.274,29 (oito bilhões, cento e setenta e
seis milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais
e vinte e nove centavos), dividido em 355.375.205 (trezentos e cinquenta e cinco
milhões, trezentas e setenta e cinco mil, duzentas e cinco) ações ordinárias e
702.660.011 (setecentos e dois milhões, seiscentas e sessenta mil e onze) ações
preferenciais.
4. Nada mais foi tratado.
São Paulo, 31 de julho de 2019.
Assinaturas: Claudio Johannpeter (Presidente). André Bier Gerdau Johannpeter e
Guilherme Chagas Gerdau Johannpeter (Vice-Presidentes). Gustavo Werneck da
Cunha (Conselheiro). Fabio Eduardo de Pieri Spina (Secretário).

Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio.

Fabio Eduardo de Pieri Spina
Secretário

