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

À
Comissão de Valores Mobiliários
Rua Sete de Setembro, nº 111, 33º andar
Centro – Rio de Janeiro /RJ
At.:

Sr. Guilherme Rocha Lopes
Gerente de Acompanhamento de Empresas 2 em exercício

Ref.: Ofício nº 245/2019/CVM/SEP/GEA-2, de 13 de setembro de 2019, solicitando
esclarecimentos sobre notícia divulgada na mídia.
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:
“1. Reportamo-nos à notícia veiculada, em 12/09/2019, no portal Valor Econômico na rede de
computadores intitulada "CSN adia retorno", nas quais constam as seguintes informações:
"A CSN decidiu adiar o retorno da operação do alto-forno 3 da Usina de Volta Redonda,
parado desde 28 de junho, para outubro, apurou o Valor. A data programada para seu
retorno era 28 de agosto, mas a reforma atrasou. Por isso, a companhia aumentou a
compra de placas de terceiros para abastecer seus clientes.".
2. A respeito, requeremos a manifestação de V.Sª sobre a veracidade das afirmações veiculadas
na notícia, e, caso afirmativo, solicitamos esclarecimentos adicionais a respeito do assunto, bem
como informar os motivos pelos quais entendeu não se tratar o assunto de Fato Relevante, nos
termos da Instrução CVM nº 358/02.”
A Companhia esclarece que a reforma do alto-forno 3 faz parte de seu programa de manutenção e
foi devidamente planejado de forma que não gerasse impacto relevante em suas operações. A
aquisição de placas de terceiros faz parte do planejamento da reforma, mitigando o impacto dessa
parada prolongada nas suas operações. Assim, não existe, até o presente momento, qualquer fato a
ser divulgado ao mercado nos termos da legislação em vigor.
A Companhia reitera o seu compromisso em manter seus acionistas e o mercado em geral
informado.
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Estamos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam
necessários.

São Paulo, 16 de setembro de 2019.

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

