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NOTICE TO THE MARKET 

 

 

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS (“Usiminas” or “Company”) 

hereby informs, in compliance with article 12 of CVM Instruction No. 358/2002, the receipt, 

on this date, of "Declaration of Relevant Shareholding" sent by Itaú Unibanco S.A., as 

attached, in which it states that: (i) "the sum of the shares and other derivative securities 

and financial instruments referenced in such shares, as applicable, held by the set of 

investment funds managed by it reached 5.205% of the preferred shares issued" by 

Usiminas, "totaling 28512673 shares, configuring an reduction in the relevant shareholding, 

in accordance with art. 12 of CVM Instruction 358/2002"; (ii) "such shareholding is not 

intended to change the composition of the control or administrative structure of the 

company"; (iii) "this communication refers to positions held by investment funds managed 

by Itaú Unibanco, in the context of its asset management activity."  

 

 

Belo Horizonte, September 1st, 2020. 

 

 

Alberto Ono 

Finance and Investors Relations Vice-President Officer 

 

 

http://www.usiminas.com/


São Paulo, 31 de agosto de 2020.

À

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS

Rua Prof. José Vieira de Mendonça, 3011

Belo Horizonte MG

31310-260

Att, Alberto Ono

Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores

Ref.: Declaração de Participação Acionária Relevante

Prezado(a) Senhor(a),

O Itaú Unibanco S.A., CNPJ 60.701.190/0001-04, vem comunicar a essa Companhia que, em 28/8/2020, a soma das 

ações e de outros valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos referenciados em tais ações, 

conforme aplicável, detidos pelo conjunto de fundos de investimento por ele geridos atingiu 5.205% das ações 

preferenciais emitidas por essa Companhia, totalizando 28512673 ações, configurando aumento na participação

acionária relevante, nos termos do art. 12 da Instrução CVM 358/2002.

Declara, ainda, que tal participação não tem o objetivo de alterar a composição do controle ou a estrutura 

administrativa da sociedade.

A fim de evitar dúvidas, reforçamos que, conforme acima mencionado, esta comunicação refere-se a

posições detidas por fundos de investimentos geridos pelo Itaú Unibanco, no contexto de sua atividade de

administração de recursos de terceiros (asset management ).   

Atenciosamente,

Itaú Unibanco S/A

#Corporativo | Interno


