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FATO RELEVANTE 

A GERDAU S.A. (B3: GGBR / NYSE: GGB) (“Companhia”) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, 
nesta data, a sua controlada Gerdau Next S.A. (“Gerdau Next”) e o Fundo Newave Energia I Advisory Fundo de 
Investimento em Participações Multiestratégia, (“NW Capital”), na qualidade de investidores, assinaram com a 
Newave Energia S.A. (“Newave”) instrumentos vinculantes para (i) subscrição de participação societária no capital 
social da Newave pela Gerdau Next e pelo NW Capital, nas proporções de 33,33% e 66,67%, respectivamente; e (ii) 
aquisição de energia de longo prazo, pela Companhia e suas controladas, de 30% (trinta por cento) da energia 
gerada pelos projetos de geração de energia detidos direta ou indiretamente pela Newave e suas controladas, em 
regime de autoprodução (“Operação”). 

A Operação representa investimento em desenvolvimento de projetos greenfield de geração de energia elétrica 
com capacidade de aproximadamente 2,5 GW, exclusivamente de fonte solar ou eólica, com expectativa de início 
de geração nos anos de 2025 e 2026, em projetos brownfield e em atividades de comercialização de energia elétrica, 
seja na modalidade varejista, direcional e/ou transações de pré-pagamento. 

A Operação visa gerar maior competitividade no custo dos negócios do aço e dotar o suprimento de energia limpa 
para a Companhia e vai na direção do atingimento das metas de redução de emissões de carbono estabelecidas 
pela Gerdau. 

O valor de investimento pela Gerdau Next será no valor de até R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões 
de reais), dividido em duas fases. Na primeira fase a Gerdau Next investirá o valor de R$ 500.000.000,00 (quinhentos 
milhões de reais) a serem subscritos e integralizados ao longo de 2023, conforme plano de negócios aprovado pelos 
investidores e, em uma segunda fase, a Gerdau Next investirá até R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), 
condicionado ao atingimento de determinadas metas. O investimento realizado pela NW Capital, em conjunto com 
Fundos de Investimentos distribuídos pela XP Investimentos, será de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) a 
serem subscritos e integralizados ao longo de 2023, conforme mesmo plano de negócios e, em uma segunda fase, 
de até R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais) a serem subscritos por investidores conforme captação via 
mercado. 

A Newave é uma empresa que nasceu com propósito de acelerar a transição energética do país, com o objetivo de 
fomentar o poder de escolha por uma energia renovável, competitiva e sem burocracia. Atuando de ponta a ponta 
nesse mercado, desde a geração de energia limpa até a sua comercialização. 

A formalização da Operação está sujeita a condições precedentes usuais em operações desta natureza, inclusive a 
aprovação por parte das autoridades concorrenciais. 

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado oportuna e adequadamente informados sobre a conclusão da 
operação.  

São Paulo, 25 de novembro de 2022. 
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