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COMUNICADO AO MERCADO

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS (“USIMINAS” ou “Companhia”)
comunica que, consoante o disposto na Instrução CVM nº 358/02, solicitou aos integrantes do
bloco de controle da Companhia esclarecimentos julgados necessários sobre as notícias
recentemente veiculadas na mídia acerca de eventual oferta da Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN) para aquisição de ações de emissão da Usiminas, tendo recebido, a esse
respeito, as seguintes respostas:
Caixa dos Empregados da Usiminas:
“Recebemos, na data de ontem, correspondência enviada por V. Sa. em decorrência
de questionamento formulado a essa Companhia pela Comissão de Valores Mobiliários,
acerca „das notícias veiculadas nos sites do jornal O Estado de São Paulo e Revista
Exame, nos dias 07.09.2011 e 08.09.2011, respectivamente, sob o título: CSN faz
oferta por 26% da Usiminas‟. Informamos que a Caixa dos Empregados da Usiminas
não tem conhecimento da referida oferta e não foi notificada para eventual exercício
do direito de preferência previsto no Acordo de Acionistas da Usiminas.”
Nippon Steel Corporation, Nippon Usiminas Co. Ltd., Mitsubishi Corporation
do Brasil S.A. e Metal One Corporation:
“Com relação à suposta proposta formulada pela Companhia Siderúrgica Nacional
(CSN) a outros acionistas da Usiminas (cuja notícia foi veiculada na mídia, e cuja
existência foi negada pela própria CSN em Comunicado ao Mercado também datado de
08 de setembro de 2011), informamos que, até a presente data, não temos
conhecimento de nenhum fato que, de acordo com a legislação aplicável ao mercado
de capitais, deveria ser divulgado ao mercado”.
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Votorantim

Industrial

S.A.,

Camargo

Corrêa

S.A.,

Camargo

Corrêa

Investimentos em Infra Estrutura S.A. e Construções e Comércio Camargo
Corrêa S.A.:
“Em resposta à correspondência de V. Sas. datada de 08 de setembro de 2011, na
qual nos são solicitados subsídios para responder ao ofício epigrafado, reiteramos os
termos de nossa missiva de 26 de abril de 2011 (cópia anexa), esclarecendo que se
mantêm inalterados os fatos desde então”.
Por sua vez, a citada correspondência de 26 de abril de 2011, encaminhada por Votorantim
Industrial S.A., Camargo Corrêa S.A., Camargo Corrêa Investimentos em Infra Estrutura S.A.
e Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., tinha a seguinte redação:
“Em resposta às indagações feitas por V. Sas., esclarecemos que (i) recebemos
indagações de terceiros sobre eventual interesse de venda de nossa participação
acionária na companhia, e, (ii) não existe qualquer proposta em aberto ou processo de
alienação em curso. Temos conhecimento do interesse da Companhia Siderúrgica
Nacional – CSN de elevar o percentual de ações detidas no capital da Usiminas,
conforme inclusive foi amplamente informado pela própria CSN através da divulgação
de Comunicado ao Mercado. No que tange aos interesses da Gerdau S/A, não obstante
as especulações veiculadas pela mídia com respeito à suposta complementaridade das
operações da Açominas, empresa controlada pela Gerdau S/A, e da Usiminas, não
temos conhecimento de qualquer fato concreto que mereça divulgação.”
A Companhia reitera o seu compromisso de manter o mercado devidamente informado sobre
eventuais novas informações de que venha a tomar conhecimento a respeito dos fatos
tratados neste comunicado.
Belo Horizonte, 16 de setembro de 2011.
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