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FATO RELEVANTE
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS (“USIMINAS” ou “Companhia”),
consoante com o disposto na Instrução CVM Nº 358/02, comunica ao mercado que, em 18 de
novembro de 2011, foi informada através de correspondências encaminhadas à Companhia
pelos Acionistas Caixa dos Empregados da Usiminas e Mitsubishi Corporation do Brasil S.A., do
seguinte:
CAIXA DOS EMPREGADOS DA USIMINAS:
“Acusamos o recebimento em 17/11/2011, de correspondência enviada por V.Sa. solicitando a
esta Entidade Fechada de Previdência Complementar que preste os esclarecimentos
considerados necessários a respeito das informações veiculadas no mercado relacionadas à
negociação de ações de emissão da Usiminas com a empresa Ternium S.A.
Tomamos conhecimento, ainda, do Fato Relevante divulgado pela Usinas Siderúrgicas de Minas
Gerais S. A. – USIMINAS, o qual transcreve Comunicado ao Mercado feito pela Ternium S.A.
informando sobre a existência de discussões com os membros do Grupo de Controle da
Usiminas envolvendo potencial aquisição pela Ternium ou suas afiliadas de uma participação
minoritária em tal Grupo.
Em resposta à correspondência de V.Sa., a Caixa dos Empregados da Usiminas esclarece que
tem conhecimento das citadas discussões e afirma que não recebeu, até a presente data,
qualquer oferta vinculante relativa à aquisição de ações de emissão da USIMINAS de sua
propriedade.”
MITSUBISHI CORPORATION DO BRASIL S.A.:
“Em relação à matéria divulgada na mídia sobre potencial aquisição de ações da Usiminas pela
Ternium S/A ou por suas afiliadas (“Ternium”) (“a Potencial Aquisição de Ações”) descrita no
comunicado a imprensa datado do dia 17 de novembro de 2011, a Mitsubishi Corporation do
Brasil S.A. (“MCB”), informa por meio desta que está ciente que a Ternium está engajada em
discussões com membros do grupo de controle da USIMINAS sobre a Potencial Aquisição Ações
e as condições em que a Ternium potencialmente poderia entrar no Grupo de Controle. A MCB
não teve nenhuma decisão interna nem tampouco chegou a qualquer acordo definitivo ou
vinculante com nenhuma pessoa em relação às matérias divulgadas.
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Permanecemos à sua disposição para providenciar qualquer informação que seja necessária de
acordo com a legislação aplicável e informaremos a Usiminas de quaisquer fatos relevante
relacionado com o acima exposto.”

A Companhia, novamente, 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 Fato Relevante.

Belo Horizonte, 18 de novembro de 2011

Ronald Seckelmann
Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores

