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Gerdau S..A. (“Gerdau”) e Comm
mercial Mettals (“CMC”) firmaram um acordo definitivo de venda de
e
algumas d
das usinas produtoras
p
de vergalhã
ão da Gerd
dau, assim como unidaades de corte e dobra
a
d
nos Estado
os Unidos para
p
a CMC
C por US$ 6600 milhões
s, sujeitos a
de aço e ccentros de distribuição
ajustes ha
abituais no valor de aquisição. A transaçã
ão está su
ujeita à auttorização dos
d
órgãoss
reguladore
es e às condições habituais de fe
echamento, o qual deverá ocorrerr antes do final
f
do ano
o
de 2018.
O acordo inclui as ussinas de Ja
acksonville (Florida), Knoxville
K
(T
Tennessee),, Rancho Cucamonga
C
a
(California)) e Sayrevville (New Jersey),
J
co
om uma ca
apacidade de
d produçãão combina
ada de 2,5
5
milhões de
e toneladas curtas po
or ano, alé
ém de unid
dades de beneficiame
b
ento de ve
ergalhões e
distribuição
o nos Estad
dos Unidos..
De acordo
o com An
ndré Gerda
au Johann
npeter, Vic
ce-presidentte Executivvo do Co
onselho de
e
Administra
ação, “a decisão de vender unid ades produ
utoras de vergalhão
v
nnos Estados
s Unidos é
parte de nosso proccesso de transformaç
t
ção global,, buscando
o nos tornaar mais re
entáveis no
o
mercado n
norte-americcano, que é extremame
ente compe
etitivo. Essa
a transaçãoo representa
a um marco
o
em nossa estratégia para reduz
zir o endiviidamento da
d empresa
a e focar em
m oportunid
dades com
m
maior retorrno nos mercados em que operam
mos”.
“A operaçã
ão anunciad
da hoje perrmitirá o nossso crescim
mento acele
erado em seegmentos atrativos
a
na
a
América d
do Norte, um
u de nossos princip
pais mercados. Junto com nosssa operaçã
ão de açoss
bem posicionados para servir e criar valor aos
especiais n
nos Estados Unidos, seguiremos
s
a nossoss
clientes no
os mercado
os da construção não-rresidencial,, de equipamentos inddustriais, de
e transporte
e
e de enerrgia”, afirma
a Peter Ca
ampo, presiidente da Operação
O
de
d Aços Loongos na América
A
do
o
Norte.
es da operração
Assessore
Goldman S
Sachs & Co.
C LLC auttuou como assessor financeiro exclusivo
e
dda Gerdau e Simpson
n
Thacher & Bartlett LLP como ass
sessor lega l.
Este docum
mento pode
e conter afirrmações qu
ue constitue
em previsõe
es para o fuuturo. Essas
s previsõess
são depen
ndentes de
e estimativas, informa
ações ou métodos que
q
podem
m estar inc
corretos ou
u
imprecisoss e podem não
n se realiizar. Essas estimativas
s também estão
e
sujeitaas a riscos,, incertezass
e suposiçõ
ões, que inccluem, entre outras: co
ondições gerais econô
ômicas, pol íticas e com
merciais no
o
Brasil e no
os mercado
os onde atuamos e re
egulamenta
ações governamentaiss existentes
s e futuras..
Possíveis investidoress são aqui alertados d
de que nenh
huma dessa
as previsõees é garantiia de futuro
o
desempenho, pois envolvem risc
cos e incerte
ezas. A empresa não assume,
a
e eespecificam
mente nega,,
qualquer o
obrigação de atualizar quaisquer previsões, que fazem sentido appenas na da
ata em que
e
foram feita
as.
o, 2 de janeiiro de 2018.
São Paulo
Harley Lorentz Sc
cardoelli
Vice-Prresidente Ex
xecutivo
elações com
m Investidorres
Diiretor de Re

