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FATO RELEVANTE
A Companhia Siderúrgica Nacional (“Companhia”) (B3: CSNA3) em atendimento ao disposto na
Resolução CVM nº 44/2021, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral,
a aprovação em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 18 de maio de 2022 (“RCA”),
do encerramento do atual programa de recompra de ações da Companhia aprovado em 6 de dezembro
de 2021 e da abertura de um novo Programa de Recompra de Ações de emissão da Companhia
(“Programa de Recompra de Ações”), para aquisição, no período de 19 de maio de 2022 a 18 de maio
de 2023, de até 58.000.000 (cinquenta e oito milhões) de ações ordinárias, na forma descrita no Anexo
I à ata de RCA.
O Programa de Recompra de Ações tem por objetivo a aquisição de ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal de emissão da própria Companhia, respeitados os limites legais e com
base em recursos disponíveis, para permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento,
nos termos do disposto no artigo 3º da Resolução CVM nº 77/2022.
São Paulo, 18 de maio de 2022.

Marcelo Cunha Ribeiro
Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
Companhia Siderúrgica Nacional ("Company") (B3: CSNA3) in compliance with CVM’s
resolution no. 44/2021, as amended, communicates to its shareholders and the market in general, the
approval at a Meeting of the Board of Directors, held on May 18, 2022 ("RCA"), the conclusion of
the company's current share repurchase program, approved on December 6, 2021, and the beginning
of a new Repurchase Program for Shares issued by the Company ("Share Repurchase Program"), for
acquisition, in the period from May 19, 2022, to May 18, 2023, up to 58,000,000 (fifty-eight million)
common shares, as described in Annex I to the RCA minutes.
The Share Repurchase Program aims to acquire common shares, nominactive, book-entry and without
nominal value issued by the Company itself, respecting the legal limits and based on available
resources, for permanence in treasury and subsequent disposal or cancellation, pursuant to the
provisions of Article 3 of CVM Resolution No. 77/2022.
São Paulo, May 18, 2022.

Marcelo Cunha Ribeiro
Executive Director of Finance and Investor Relations

