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USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS  

Publicly-Held Company  

CNPJ/MF 60.894.730/0001-05  

NIRE 313.000.1360-0 

 

NOTICE TO THE MARKET 

 

 

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS (“Usiminas”) hereby informs, in 

compliance with article 12 of CVM Instruction No. 358/2002, the receipt, today, of a 

"Disposal of Material Shareholding" notice sent by Companhia Siderúrgica Nacional (“CSN”), 

as attached, in which it states that:  

 

“Pursuant to article 12 of CVM Instruction nº 358/2002, we inform that, on this date, 

Companhia Siderúrgica Nacional (“CSN”), a publicly-held company, with headquarters at Av. 

Brig. Faria Lima, 3400, 19th and 20th floors, São Paulo, SP, registered at the taxpayers 

registry (CNPJ/MF) under number 33.042.730 / 0001-04, sold preferred shares issued by 

Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA - Usiminas (“Usiminas”), held by CSN itself, now 

holding, directly and indirectly, 55,144,456 preferred shares, which corresponds to 10.07% 

of the total preferred shares issued by Usiminas. 

 

The Company clarifies (i) that the transactions hereby informed are not intended to change 

Usiminas' shareholding control or administrative structure, and (ii) that it does not have 

additional rights to subscribe shares, stock options, debentures, or any other agreement or 

contract with another shareholder regulating the exercise of voting rights or the purchase 

and sale of securities issued by Usiminas” 

 

 

Belo Horizonte, May 07th, 2021 

 

Alberto Ono 

Finance and Investors Relations Vice-President Officer 

 

 

http://www.usiminas.com/


 
 

São Paulo, 07 de maio de 2021. 

 

À 

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. - Usiminas 

Rua Prof. José Vieira de Mendonça, 3011, 6º andar – Belo Horizonte – MG 

At.: Sr. Alberto Akikazu Ono 

Diretor de Relações com Investidores 

 

Ref: Alienação de participação relevante 

 

 
Prezado Senhor 

 
Em atendimento ao disposto no Art. 12 da Instrução CVM nº 358/2002, 

informamos que, nesta data, a Companhia Siderúrgica Nacional (“CSN”), companhia aberta, 

com sede na Av. Brig. Faria Lima, 3400, 19º e 20º andares, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ/MF 

sob nº 33.042.730/0001-04, alienou ações preferenciais de emissão da Usinas Siderúrgicas de 

Minas Gerais S.A. - Usiminas (“Usiminas”), detidas pela própria CSN, passando a deter, direta 

e indiretamente, 55.144.456 ações preferenciais, que correspondem a 10,07% do total das ações 

preferenciais de emissão da Usiminas. 

 
A Companhia esclarece (i) que as negociações ora informadas não objetivam 

alteração do controle acionário ou da estrutura administrativa da Usiminas, e (ii) que não detém 

direitos adicionais de subscrição de ações, de opções de compra de ações, de debêntures, nem 

qualquer acordo ou contrato com outro acionista regulando o exercício do direito de voto ou a 

compra e venda de valores mobiliários de emissão da  Usiminas. 

 

 

 

_________________________________________ 

Marcelo Cunha Ribeiro 

Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores 


