Porto Alegre, 16 de maio de 2017.

À
Superintendência de Acompanhamento de Empresas – SEP
BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
At.:

Sr. Nelson Barroso Ortega

Assunto:

Ofício nº 1.001/2017-SAE
Datado de 15 de maio de 2017 e recebido nesta mesma data.
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa

Prezado Senhor,
Referimo-nos ao ofício em epígrafe, endereçado à Gerdau S.A. (“Companhia”), em que V.Sas.
solicitam esclarecimentos sobre os itens assinalados em notícia veiculada pelo jornal Valor
Econômico, em 15/05/2017, onde consta, entre outras informações, que: “Gerdau negocia usinas
do México e Índia”, consta, entre outras informações, que a meta dessa companhia, até o fim de
2018, é arrecadar até R$ 1,5 bilhão em novas transações de venda de ativos.”
Esclarecimentos:
Com relação ao requerimento acima, a Companhia vem esclarecer que, no que se refere ao teor de
notícia divulgada na mídia, veiculando possível venda de suas usinas localizadas no México e na
Índia, não há qualquer decisão da Administração de venda de tais ativos.
Diante da inexistência de qualquer decisão fora do curso normal de nossas atividades, bem como
do fato de a referida notícia não haver ensejado movimentação atípica nos volumes de negociações
de suas ações e/ou questionamentos por parte dos agentes do mercado, a Companhia entendeu não
haver qualquer ato ou informação passível de divulgação via fato relevante.
A Administração da Companhia, com frequência, avalia oportunidades de otimização de seus ativos
com a visão estratégica de gerar maior retorno aos seus negócios, operações, e acionistas, o que
inclui, por vezes, a assessoria de bancos de investimentos e empresas especializadas na identificação
e avaliação de tais oportunidades.
Ademais, a Companhia não informa ao mercado nenhum objetivo específico ou metas de
desinvestimentos.
A Companhia manterá o mercado informado sobre quaisquer decisões de venda de ativos relevantes
que vierem a ser tomadas.
Sendo o que nos cabia esclarecer, permanecemos à disposição.
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Atenciosamente,
HARLEY LORENTZ SCARDOELLI
Diretor de Relações com Investidores da

Gerdau S.A.
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