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A CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA – FERBASA (B3: FESA3 e FESA4) vem a público agradecer ao
jornal Valor Econômico pela entrevista realizada com nosso CEO, Sr. Marcio Barros, publicada
na edição que circulou em 10 de julho de 2019. Apenas para fins de esclarecimento,
informamos que as opiniões relativas à continuidade das operações e segmento de atuação,
baseiam-se, de forma genérica, no passado e na expectativa de melhora do cenário
econômico, não devendo tal manifestação ser interpretada como uma análise ou estudo
especificamente realizado para as finalidades almejadas.
Cumpre ainda esclarecer que nas teleconferências públicas e entrevistas, dentre outros, a
Diretoria da Companhia, em linha com as principais práticas de Governança Corporativa e
orientações normativas quanto à divulgação de informações aos investidores, vem
compartilhando, quando aplicável, as suas análises baseadas em fatos e informações que já
tenham sido previamente divulgados, bem como as principais tendências e fatores que
possam afetar o desenvolvimento dos negócios. É importante destacar que tal prática não
implica em formalização de expectativas de desempenho futuro da Companhia. Diante do
exposto, esclarecemos:

1.

A Companhia tem um Orçamento Trienal de Capital aprovado na AGO de
abril/2019 da ordem de R$ 500 milhões;

1.1

Assim como pode ocorrer com outros projetos, o cumprimento das etapas do
cronograma do Projeto Hard Lump está, evidentemente, condicionado por
circunstâncias mercadológicas;

2.

A duplicação da capacidade de produção de ferrossilício refere-se à liga de Alta
Pureza (HP – High Purity), o que implica na substituição da produção de
ferrossilício Standard, não representando, portanto, em aumento global dos
níveis de produção de ferrossilício da Companhia.

3.

Em relação ao coque, a Companhia está estudando parceria estratégica nesse
mercado como forma de garantir o fornecimento de coque de qualidade,
objetivando também substituir a aquisição spot por um fornecimento lastreado em
contrato regular, com parceria estratégica. O mercado será informado sobre tais
movimentos quando e se esses forem concretizados.

Por fim, reafirmamos que continuaremos envidando todos os nossos esforços no sentido de
atingirmos os objetivos traçados, principalmente em relação aos níveis de produção
projetados.
Salvador, 11 de julho de 2019.
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