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 (GEA-2)

Ref.: Ofício nº 53/2021/CVM/SEP/GEA-2, de 10 de maio de 2021, solicitando
esclarecimentos sobre notícia veiculada 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 na página do jornal O Globo na rede mundial de
computadores em 09/05/2021, intitulada "Benjamin quer Elizabeth", com o seguinte teor:
De olho no IPO (abertura de capital em bolsa) da CSN Cimentos, que pretende fazer
no fim do ano, Benjamin Steinbruch está indo às compras. Além do interesse pela
operação local da LafargeHolcin, Steinbruch está negociando a compra da Elizabeth,
uma produtora paraibana de cimento. Uma transação de cerca de US$ 350 milhões.
2. A propósito, requeremos a manifestação de V.Sª sobre a veracidade das informações
prestadas 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 sempre avalia oportunidades de investimento em linha com sua estratégia de negócio.
Neste momento, não existe nenhum fato ou documento vinculante que mereça divulgação ao
mercado nos termos da legislação em vigor.

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 33.042.730/0001-04
NIRE nº 35-3.0039609.0
No que diz respeito à oferta pública inicial de ações de emissão de sua controlada CSN Cimentos
S.A., a Companhia informa que não há nenhum fato além das informações já divulgadas por
intermédio do Fato Relevante de 28 de abril de 2021.
A CSN reitera seu compromisso de manter seus acionistas e o mercado informado, e, na hipótese
de ocorrência de qualquer ato que constitua fato relevante, a Companhia informará prontamente o
mercado.
Estamos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

São Paulo, 11 de maio de 2021.
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