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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os senhores Acionistas convocados para se reunirem no dia 25 de abril de 2014, em
primeira convocação, em Assembléia Geral Ordinária, às 11 horas, na sede social da
Companhia, situada na Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3.011, bairro Engenho
Nogueira, Belo Horizonte/MG, a fim de deliberar sobre os seguintes assuntos:
(1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras e o relatório anual da administração referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2013;
(2) Fixação da verba global de remuneração dos administradores para o período até a
Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2015;
(3) Eleição dos Membros do Conselho de Administração, efetivos e suplentes, para um
mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2016, incluindo a deliberação
sobre o número de vagas a serem preenchidas nesta eleição;
(4) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, para um mandato até a
Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2015, bem como fixação da respectiva
remuneração.
Aos acionistas que se fizerem representar por meio de procurador, solicitamos o envio do
instrumento de procuração com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da realização da
Assembleia, para comprovação da legitimidade da representação exercida.
Os acionistas presentes à assembleia deverão provar sua qualidade nos termos previstos no
art. 126 da Lei nº 6.404/76.
Nos termos da Instrução CVM 165/91, conforme alterada pela Instrução CVM 282/98, o
percentual mínimo para requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição de
membros do Conselho de Administração é de 5% (cinco por cento) do capital votante.
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Os documentos pertinentes às matérias objeto da Ordem do Dia encontram-se à disposição
dos Acionistas na sede da Companhia e nos sites da CVM (www.cvm.gov.br), BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br) e da própria Companhia (www.usiminas.com).

Belo Horizonte, 09 de abril de 2014.

Paulo Penido Pinto Marques
Presidente do Conselho de Administração

