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FATO RELEVANTE 

 

Companhia Siderúrgica Nacional (“CSN”) e CSN Mineração S.A. (“CSN 

Mineração”) (em conjunto “Companhias”), informam aos seus acionistas e ao mercado 

em geral as atualizações de projeções, conforme segue: 

 

(i) Projeção de atingir aproximadamente R$ 560 milhões de Capex de 

expansão na mineração no fechamento do balanço anual de 2021. 

(ii) Projeção de produzir um volume total de minério de ferro mais compras 

de terceiros entre 36.000 – 37.000 kton no fechamento do balanço anual 

de 2021.  

(iii) Projeção de atingir custo C1 de produção de minério de 

aproximadamente US$ 19,0/t no fechamento do balanço anual de 2021. 

 

Tais projeções serão atualizadas na seção 11 do Formulário de Referência das 

Companhias e estarão disponíveis no site da CVM em http://www.cvm.gov.br/ e no site 

das Companhias em http://ri.csn.com.br/ e http://ri.csnmineracao.com.br/, dentro do 

prazo legal. 

 

A CSN e a CSN Mineração esclarecem que as informações divulgadas neste documento 

representam estimativa e envolvem fatores de mercado alheios ao controle das 

Companhias. Portanto, não constituem promessa de desempenho por parte de ambas as 

Companhias e/ou de seus Administradores e, dessa forma, podem sofrer novas alterações. 

 

São Paulo, 03 de novembro de 2021 

 

 

 

Marcelo Cunha Ribeiro 

Diretor Executivo de Relações com Investidores 

Companhia Siderúrgica Nacional 

 

Pedro Barros Mercadante Oliva 

Diretor de Relações com Investidores 

CSN Mineração S.A. 
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COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 

Publicly-Held Company 

Corporate Taxpayer’s ID (CNPJ/MF): 

33.042.730/0001-04 

Company Registry (NIRE): 35-3.0039609.0 

 

CSN MINERAÇÃO S.A. 

Publicly-Held Company  

Corporate Taxpayer’s ID (CNPJ/MF): 

08.902.291/0001-15 

Company Registry (NIRE): 31300025144 

 

 

MATERIAL FACT 

 

Companhia Siderúrgica Nacional (“CSN”) and CSN Mineração S.A. (“CSN 

Mineração”) (together “Companies”), informs its shareholders and the market in general 

the updates in financial and operational projections for the Companies, as follows: 

 

(i) Projection of reaching approximately R$560 million in Capex of mining 

expansion projects until the end of the annual balance sheet for 2021. 

(ii) Projection of producing a total iron ore volume plus purchases from third 

parties, between 36,000 – 37,000 kton until the end of the annual balance 

sheet of 2021. 

(iii) Projection of achieving the cost C1 of ore production of approximately 

$19.0/t, until the end of the annual balance sheet for 2021. 

 

Such projections will be updated in section 11 of the Companies' Reference Forms and 

will be available on the CVM's website in http://www.cvm.gov.br/ and on the Companies’ 

website in http://ri.csn.com.br/ and http://ri.csnmineracao.com.br/, within the legal 

deadline. 

 

CSN and CSN Mineração clarifies that the information disclosed in this document 

represents an estimate and involves market factors beyond the Companies’ control. 

Therefore, they do not constitute a promise of performance on the part of both 

Companies’ and/or its Managers and, therefore, may undergo new changes. 

 

São Paulo, November 03, 2021 

 

 

 

Marcelo Cunha Ribeiro 

Executive Director of Finance and Investor 

Relations Officer 

Companhia Siderúrgica Nacional 

 

Pedro Barros Mercadante Oliva 

Investor Relations Officer 

 

CSN Mineração S.A. 
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