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COMUNICADO AO MERCADO
A Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS, consoante o disposto na
Instrução CVM nº 358/02, comunica o recebimento, em 27 de janeiro de 2011, das
informações enviadas pela Companhia Siderúrgica Nacional (“CSN”), nos seguintes
termos:
“ Em atendimento ao disposto no Art. 12 da Instrução CVM nº 358/2002, informamos
que, em 26/01/2011, a Companhia Siderúrgica Nacional (“CSN”), companhia aberta,
com sede na Rua São José nº 20, grupo 1602, parte, inscrita no CNPJ/MF sob nº
33.042.730/0001-04, aumentou sua participação no capital social da Usinas
Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. - Usiminas (“Usiminas”), através de aquisições,
diretas e indiretas, de ações ordinárias. Com estas aquisições a Companhia passa a
deter 25.421.700 ações ordinárias da Usiminas. A Companhia também detém
25.421.900 ações preferenciais.
A Companhia não detém direitos adicionais de subscrição de ações, de opções de
compra de ações, de debêntures, nem qualquer acordo ou contrato regulando o
exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da
Usiminas. A Companhia não objetiva, no momento, adquirir participações superiores a
10% (dez por cento) de cada uma das classes de ações da Usiminas.
A Companhia está avaliando alternativas estratégicas com relação a seu investimento
na Usiminas, incluindo possíveis aquisições adicionais de ações superiores aos valores
mencionados. Eventuais aquisições adicionais poderiam levar a alterações na
composição do controle ou na estrutura administrativa da Usiminas.
Em razão do exposto acima, informamos que tomamos providências para atendimento
ao disposto na Instrução CVM nº 358/2002. ”
Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2011
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