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USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS
CNPJ/MF 60.894.730/0001-05
NIRE 313.000.1360-0
Companhia Aberta
COMUNICADO AO MERCADO

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS, consoante o disposto na
Instrução CVM nº 358/02, comunica o recebimento, em 3 de Junho de 2013, de
correspondência enviada por Dimensional Fund Advisors LP, nos seguintes termos:
- Correspondência datada de 3/6/2013, comunicando redução de participação acionária:
Dear Sirs,

Prezados Senhores,

Dimensional

LP

Dimensional Fund Advisors LP (“Dimensional”),

(“Dimensional”), an entity duly incorporated

uma sociedade constituída de acordo com as leis

under the laws of the United States of America,

dos Estados Unidos da América, na qualidade de

in its capacity as investment manager with

administradora de carteiras de clientes fora do

clients outside of Brazil, in compliance with the

Brasil, em cumprimento ao que estabelece o artigo

Article 12 of the CVM Instruction No. 358,

12

dated January 3, 2002, as amended (“CVM

conforme alterada (“Instrução CVM 358/02”), vem

Instruction 358”), hereby informs that the

à presença de V.Sa. informar que carteiras de

portfolio of clients under its administration

clientes sob sua administração alienaram, em

have disposed, through certain transactions on

operações

stock exchanges, directly or through American

diretamente ou através de American Depositary

Depositary Receipts – ADRs, certain preferred

Receipts – ADRs, certas ações preferenciais classe

class

USINAS

A de emissão da USINAS SIDERÚRGICAS DE

DE MINAS GERAIS S.A. -

MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS (“Companhia”),

A

Fund

shares

SIDERÚRGICAS
USIMINAS

Advisors

issued

by

da

Instrução

CVM

realizadas

nº 358,

em

bolsa

de

3.1.2002,

de

valores,

holding,

que totalizam, atualmente, 25.314.346 (vinte e

currently, 25,314,346 (twenty five million,

cinco milhões, trezentos e quatorze mil, trezentas

three hundred and fourteen thousand, three

e quarenta e seis) ações preferenciais classe A,

hundred

representando

(“Company”),

and

forty

six)

thus

preferred

class

A

4,979%

de

todas

as

ações

shares, representing 4.979% of all preferred

preferenciais classe A emitidas pela Companhia. A

class

Dimensional expressamente declara que não é

A

shares

Dimensional

issued

expressly

by

the

Company.

disclaims

beneficial

beneficiária de tais ações.

ownership of such shares.
This is a minority investment that does not

Trata-se de um investimento minoritário que não
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involve

a

corporate

change
control

in

the

or

a

composition
change

in

of
the

altera a composição do controle ou a estrutura
administrativa

da

Companhia.

Atualmente,

a

Company.

Dimensional não pretende adquirir, em nome de

Currently, Dimensional does not intend to

seus clientes, quaisquer ações preferenciais classe

purchase

the

A adicionais de emissão da Companhia com a

Company’s preferred class A stock for its

intenção de adquirir o controle da Companhia.

clients’ accounts with the intent to acquire

Nenhuma coligada ou subsidiária da Dimensional

control of the Company. None of the affiliates

detêm

of

Companhia. Não há debêntures conversíveis em

management

structure

any

Dimensional

of

additional

hold

the
shares

any

interest

of

in

the

valores

ações

already

Dimensional ou entidades filiadas.

directly

or

indirectly,

by

direta

ou

de

Company. There are no convertible debentures
held,

detidas,

mobiliários

emissão

indiretamente,

da
pela

Dimensional or its affiliates.

Dimensional also informs that its clients hold

A Dimensional também informa que seus clientes

4,257,943 common shares issued by the

detêm 4.257.943 ações ordinárias de emissão da

Company,

Companhia, as quais não representam, entretanto,

which

does

not

represent,

however, relevant ownership investment for

uma

purposes of the CVM Instruction 358.

Instrução CVM 358/02.

participação

relevante,

Belo Horizonte, 4 de Junho de 2013.

________________________________________
Ronald Seckelmann
Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores

para

os

fins

da

