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FATO RELEVANTE
Em cumprimento ao disposto no artigo 157, §4º da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e na Resolução CVM nº 44/21 (antiga Instrução CVM
nº 358/02), a Companhia Siderúrgica Nacional (“CSN” ou “Companhia”) informa aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, a Companhia Florestal do Brasil S.A. (“CFB”),
controlada pela CSN, sagrou-se vencedora do procedimento licitatório de leilão (“Leilão”),
realizado na forma do Edital nº 01/2022 (“Edital”), para aquisição de ações representativas de
66,23% (sessenta e seis inteiros e vinte e três centésimos por cento) do capital social da
Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica – CEEE-G (“CEEE-G” e “Aquisição Ações
CEEE-G”), pelo preço total de R$ 928.000.000,00 (novecentos e vinte e oito milhões de reais).
Nos termos do Edital, a liquidação da Aquisição Ações CEEE-G está condicionada à prévia
verificação de certas condições, incluindo (i) a aprovação por parte das autoridades
concorrenciais e regulatórias, (ii) a conclusão do registro de companhia aberta da CEEE-G
perante a CVM, e (iii) o registro de oferta pública de aquisição de ações de propriedade dos
demais acionistas da CEEE-G.
A Aquisição Ações CEEE-G pela CFB tem por objetivo suportar e fortalecer a estratégia de
expansão dos negócios da CSN e suas controladas, através de investimentos em energia renovável
em busca pela autossuficiência em energia elétrica para maior competitividade.

A Companhia manterá o mercado informado a respeito de quaisquer desdobramentos do assunto
objeto deste Fato Relevante.
São Paulo, 29 de julho de 2022.

Marcelo Cunha Ribeiro
Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
In accordance with the article 157, §4 of Federal Law No. 6.404, dated of December 15, 1976, as
modified (“Corporate Law”), and with CVM n° 44/21 Resolution (former CVM Instruction CVM
nº 358/02), Companhia Siderúrgica Nacional (“CSN” or “Company”) informs its shareholders
and the market in general that, on this date, the Companhia Florestal do Brasil S.A. (“CFB”),
controlled by CSN, was the winner of the public auction bidding process (“Auction”), executed
in accordance to the Auction Notice No. 01/2022 (“Auction Notice”), for the acquisition of shares
representing 66,23% (sixty six point twenty three percent) of the capital stock of Companhia
Estadual de Geração de Energia Elétrica – CEEE-G (“CEEE-G” and “Acquisition of CEEE-G
Shares”), for a total price of BRL 928,000,000.00 (nine hundred and twenty eight million
Brazilian reais).
Pursuant to the Auction Notice, the liquidation of the Acquisition of CEEE-G Shares is subject
to the prior verification of certain conditions, including (i) the approval by the regulatory and
antitrust authorities, (ii) the completion of the registration of CEEE-G as a publicly-held company
with CVM, and (iii) the registration of a public offering for the acquisition of shares owned by
the remaining shareholders of CEEE-G.
The Acquisition of CEEE-G Shares by CFB aims to support and strengthen the business
expansion strategy of CSN and its controlled companies, through investments in renewable
energy in search of self-reliance in electric power for greater competitiveness.

The Company will keep its shareholders and the market in general duly informed on any
developments of the subject that is object of this Material Fact.

São Paulo, July 29, 2022.

Marcelo Cunha Ribeiro
Executive Director of Finance and Investor Relations

