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COMUNICADO AO MERCADO
Alienação de Participação Acionária
A Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A – USIMINAS (Bovespa: USIM3, USIM5,
USIM6; OTC: USNZY; Latibex: XUSI, XUSIO) comunica o recebimento, em 13 de julho
de 2009, das informações enviadas pelo escritório de advocacia Pinheiro Neto
Advogados, na qualidade de procuradores da AllianceBernstein L.P. nos seguintes
termos:
“Em cumprimento ao que estabelece o artigo 12, parágrafo 4º, da Instrução
CVM nº 358, de 3.1.2002, AllianceBernstein L.P. sociedade constituída e
existente de acordo com as leis do Estado de Delaware, Estados Unidos da
América, com sede na Avenue of the Americas, 1.345, na Cidade de Nova
Iorque, Estado de Nova Iorque, Estados Unidos da América
(“AllianceBernstein”), na qualidade
de gestora de fundos e/ou de
administradora de carteiras de clientes no exterior com poderes
discricionários e em nome de suas afiliadas, comunica que fundos e/ou
carteiras de clientes no exterior com poderes discricionários sob sua
administração e suas afiliadas alienaram, em operações realizadas em
bolsas de valores, diretamente ou através de American Depositary Receipts
– ADRs, ações preferenciais classe “A” de emissão da USIMINAS – USINAS
SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. (“Companhia”), representativas de
5,06% de tal classe, passando a deter atualmente 13.672.151 ações
preferenciais classe “A” de emissão da Companhia, correspondentes a
5,39% do total das ações de tal classe. Trata-se de um investimento
minoritário que não altera a composição do controle ou a estrutura
administrativa da Companhia. Atualmente, não há uma quantidade de
ações da Companhia visada pela AllianceBernstein. Não há debêntures
conversíveis em ações detidas, direta ou indiretamente, pela
AllianceBernstein ou pessoa a ela ligada, nem qualquer acordo ou contrato
regulando o exercício do direito de direito de voto ou a compra e venda de
valores mobiliários de emissão da Companhia em que AllianceBernstein ou
pessoa a ela ligada seja parte.”
Belo Horizonte, 14 de julho de 2009.
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