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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL convocados para a
Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 27 de abril de 2018, às 11 horas, na sede social da
Companhia, localizada na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 20° andar, São Paulo/SP, a fim de
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e
votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2017, com a destinação do respectivo lucro líquido nos termos do artigo 189, caput da Lei 6.404/76; e
(ii) Fixar a remuneração global dos administradores para o exercício de 2018.
Solicita-se aos Srs. Acionistas, cujas ações estejam sob custódia, que apresentem extrato atualizado
fornecido pelo órgão custodiante, contendo a respectiva participação acionária.
A participação do Acionista poderá ser (i) pessoal; (ii) por procurador devidamente constituído; ou
(iii) via boletim de voto a distância por meio de seus respectivos agentes de custódia ou diretamente à
Companhia, de acordo com o previsto na Instrução CVM nº 481/09, conforme alterada.
Aqueles que desejarem se fazer representar por procurador devem observar o disposto no parágrafo 1º
do art. 126 da Lei nº 6.404/76, devendo ser depositados, na sede da Companhia, os instrumentos de
mandato com poderes especiais para representação na Assembleia Geral a que se refere o presente
edital, com antecedência de até 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para sua realização, a fim
de agilizar o atendimento aos acionistas.
As orientações detalhadas acerca do preenchimento e envio do Boletim de Voto a Distância, bem
como a documentação relativa às matérias da ordem do dia estão disponíveis em sua sede social, bem
como nos sites da CVM – Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e de Relações com Investidores da Companhia (www.csn.com.br/ri).

São Paulo, 27 de março de 2018.

Benjamin Steinbruch
Presidente do Conselho de Administração

