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Gerdau S.A. (“Gerdau”) e Optimus Steel LLC (“Optimus”) firmaram um acordo definitivo de venda
da usina produtora de fio-máquina localizada em Beaumont, Texas, assim como duas unidades de
processamento para a Optimus por US$ 92,5 milhões, sujeitos a ajustes habituais no valor de
aquisição. A transação está sujeita à autorização dos órgãos reguladores e às condições habituais
de fechamento, o qual deverá ocorrer antes do final do ano de 2018.
O acordo inclui a usina da Gerdau localizada em Beaumont, Texas e as unidades de
processamento, Beaumont Wire Products e Carrollton Wire Products. A usina tem uma aciaria com
capacidade de produzir aproximadamente 700 mil toneladas curtas de aço por ano, e é capaz de
laminar fio-máquina e vergalhão em rolo.
De acordo com o diretor-presidente da Gerdau, Gustavo Werneck, “a estratégia para a América do
Norte, um dos principais mercados para a Gerdau, é aumentar nossa rentabilidade, focar em
produtos de maior valor agregado e aprimorar o atendimento aos nossos clientes, posicionando a
Gerdau como uma das empresas mais inovadoras no setor do aço global. Seguimos comprometidos
em reforçar nosso posicionamento nos Estados Unidos nos próximos anos e vemos um grande
potencial nos mercados em que a Gerdau continuará a operar.”
Assessores da operação
Goldman Sachs & Co. LLC autuou como assessor financeiro exclusivo da Gerdau e Simpson
Thacher & Bartlett LLP como assessor legal.
Este documento pode conter afirmações que constituem previsões para o futuro. Essas previsões
são dependentes de estimativas, informações ou métodos que podem estar incorretos ou
imprecisos e podem não se realizar. Essas estimativas também estão sujeitas a riscos, incertezas
e suposições, que incluem, entre outras: condições gerais econômicas, políticas e comerciais no
Brasil e nos mercados onde atuamos e regulamentações governamentais existentes e futuras.
Possíveis investidores são aqui alertados de que nenhuma dessas previsões é garantia de futuro
desempenho, pois envolvem riscos e incertezas. A empresa não assume, e especificamente nega,
qualquer obrigação de atualizar quaisquer previsões, que fazem sentido apenas na data em que
foram feitas.
São Paulo, 31 de janeiro de 2018.
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