GERDAU S.A.
CNPJ Nº 33.611.500/0001-19
NIRE Nº 35300520696
Companhia Aberta
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA NA SEDE
SOCIAL, NA AV. DRA. RUTH CARDOSO, 8501, 8º ANDAR, CONJUNTO 2,
PINHEIROS, SÃO PAULO, SP, EM 14 DE NOVEMBRO DE 2019, ÀS 19H30.
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, Claudia Sender Ramirez e Márcio Fróes Torres participaram por meio
eletrônico, nos termos do Regimento Interno.
2. A reunião foi presidida por Claudio Johannpeter e secretariada por Fábio Eduardo
de Pieri Spina.
3. O Conselho de Administração da Companhia, pela unanimidade dos participantes
deliberou:
a) Aprovar a emissão e colocação no exterior de títulos representativos de dívida
denominados Bonds (“Bonds”) por sua controlada, a GUSAP III LP (“Emissão”).
A Emissão será realizada no valor total de até US$500.000.000,00 (quinhentos
milhões de dólares norte-americanos), com vencimento em 2030 (“Data de
Vencimento”) e juros remuneratórios de 4,250% ao ano, tendo sido os Bonds
precificados a 98,973% do seu valor de face. A remuneração dos Bonds será
paga semestralmente até a Data de Vencimento. Os Bonds serão ofertados para
investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados
Unidos da América, com base na regulamentação emitida pela U.S. Securities
and Exchange Commission, especificamente, a “Rule 144A” e, nos demais
países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, com base na
“Regulation S”.
b) Autorizar a Companhia e as suas controladas, Gerdau Açominas S.A. e Gerdau
Aços Longos S.A., a prestar garantia irrevogável, incondicional e integral para
honrar o pagamento de todas as obrigações relacionadas aos Bonds, nos termos
da Indenture;
c) Autorizar a diretoria da Companhia, da Gerdau Açominas S.A. e da Gerdau Aços
Longos S.A., por quaisquer dois de seus membros ou por um diretor em conjunto
com um procurador, ou, ainda, em conjunto por dois procuradores, devidamente
constituídos nos termos dos respectivos Estatutos Sociais a (a) negociar e
celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os
atos necessários à implementação das deliberações mencionadas nos itens (a)
e (b) acima, incluindo, mas sem limitação, os Offering Memoranda, Indenture,
Bonds e Purchase Agreement; e (b) contratar (x) instituições para intermediar e
coordenar a Emissão; e (y) os demais prestadores de serviços para a realização
da Emissão, entre outros, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos
contratos e fixar-lhes os honorários; ficando, ainda, ratificados todos os atos já

praticados pela diretoria da Companhia, da Gerdau Açominas S.A. e da Gerdau
Aços Longos S.A., em consonância com as deliberações acima.
4. Nada mais foi tratado.
São Paulo, 14 de novembro de 2019.
Assinaturas: Claudio Johannpeter (Presidente). André Bier Gerdau Johannpeter e
Guilherme Chagas Gerdau Johannpeter (Vice-Presidentes). Richard Chagas Gerdau
Johannpeter e Gustavo Werneck da Cunha (Conselheiros). Fábio Eduardo de Pieri
Spina (Secretário).
Declaração:
Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio e que as assinaturas
supramencionadas são autênticas

Fábio Eduardo de Pieri Spina
Secretário

