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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 29 DE MAIO DE 2018

MAPA SINTÉTICO FINAL DE VOTAÇÃO

A Gerdau S.A. ("Companhia"), nos termos da Instrução CVM nº 481/09, divulga aos seus acionistas e ao mercado em geral, o mapa
sintético de votação final, relativo à deliberação abaixo, de votos proferidos presencialmente, conforme computados na Assembleia
Geral Extraordinária, realizadas em 29 de maio de 2018.

São Paulo, 29 de maio de 2018.
Harley Lorentz Scardoelli
Diretor de Relações com Investidores

Deliberação

Assembleia Geral Extraordinária Gerdau S.A. - 29/05/2018
Ativo
Aprovar
%

A Administração da Gerdau S.A., nos termos do que dispõe a legislação pertinente e o
Estatuto Social, objetivando atender aos interesses da Companhia, vem propor a V.Sas. o
seguinte: Na qualidade de sucessora de Gerdau Aços Especiais S.A., incorporada pela
Companhia em 29 de dezembro de 2017, retificar a relação de imóveis do Anexo VI da Ata
da Assembleia Geral Extraordinária de 29 de dezembro de 2017, de forma a acrescentar a
seguinte descrição individualizada de imóvel para fins de averbação nos competentes
Cartórios do Registro de Imóveis: (102) A fração ideal de 77,19% do imóvel objeto da
matrícula nº 84412, registrada no Ofício do Registro de Imóveis de Guarujá, Estado de São
Paulo, no Livro nº 2, Fichas 1 a 3, a saber: residência e edícula que receberam o nº 35 da rua
Szoloma Zaterka, e seu respectivo terreno constituído pelos lotes 07 e 08 da Quadra 42 do
Loteamento denominado jardim Acapulco, situado no Município de Guarujá, SP, medindo
23,01 metros de frente para a rua Szoloma Zaterka; em curva na confluência da rua
Szoloma Zaterka com a Avenida 02, mede 3,63 metros; de frente em sequência para a
Avenida 02, mede 14,63 metros; pelo lado direito de quem da rua Szoloma Zaterka, olha
para o terreno, mede 50,00 metros, dividindo com o lote 06; pelo lado esquerdo, mede
43,53 metros, dividindo com o lote 09, e nos fundos mede 40,00 metros, dividindo com os
lotes 19 e 20, confinantes esses todos da mesma quadra, encerrando a área total de
1.950,78 metros quadrados, cadastrado pela Prefeitura Municipal de Guarujá sob o nº 30778-077-000. Valor contábil: R$ 2.699.625,94.
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