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CNPJ/MF 60.894.730/0001-05
NIRE 313.000.1360-0

FATO RELEVANTE

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS (“USIMINAS” ou “Companhia”),
consoante com o disposto na Instrução CVM Nº 358/02, comunica ao mercado que, em 18 de
novembro de 2011, foi informada através de correspondências em inglês encaminhadas à
Companhia pelas Acionistas Nippon Steel Corporation, Nippon Usiminas Co., Ltd. e Metal One
Corporation, do seguinte (tradução livre):

NIPPON STEEL CORPORATION E NIPPON USIMINAS CO., LTD.:

“Em conexão com os assuntos reportados na mídia relativos à potencial aquisição de ações da
Usiminas por Ternium S/A ou suas afiliadas (“Ternium”) (“a Aquisição Potencial de Ações”) e
descrita no comunicado à imprensa da Ternium em 17 de novembro de 2011 (horário
brasileiro), a Nippon Steel Corporation (“NSC”) e Nippon Usiminas Co., Ltd. (“NU”) pela
presente informam que estão cientes de que a Ternium está engajada em discussões com
membros do grupo de controle da USIMINAS, tendo por objeto a Aquisição Potencial de Ações
e as condições em que eventualmente a Ternium ingressaria no grupo. Nem NSC nem
tampouco NU tomaram qualquer decisão interna ou chegaram a qualquer acordo definitivo ou
vinculante com qualquer pessoa relativamente aos assuntos reportados.
Permanecemos à sua inteira disposição para fornecer qualquer esclarecimento adicional que
possa ser necessário e, em consonância com os regulamentos aplicáveis, informaremos à
Usiminas de qualquer fato relevante relacionado ao acima exposto.”
METAL ONE CORPORATION:
“Em conexão com os assuntos reportados na mídia relativos à potencial aquisição de ações da
Usiminas por Ternium S/A ou suas afiliadas (“Ternium”) (“a Aquisição Potencial de Ações”) e
descrita no comunicado à imprensa da Ternium em 17 de novembro de 2011 (horário
brasileiro), Metal One Corporation (“MO”) pela presente informam que estão cientes de que a
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Ternium está engajada em discussões com membros do grupo de controle da USIMINAS,
tendo por objeto a Aquisição Potencial de Ações e as condições em que eventualmente a
Ternium ingressaria no grupo. MO não tomou qualquer decisão interna nem chegou a qualquer
acordo definitivo ou vinculante com qualquer pessoa relativamente aos assuntos reportados.
Permanecemos à sua inteira disposição para fornecer qualquer esclarecimento adicional que
possa ser necessário e, em consonância com os regulamentos aplicáveis, informaremos à
Usiminas de qualquer fato relevante relacionado ao acima exposto.”

A Companhia, novamente, reitera o seu compromisso de manter o mercado devidamente
informado sobre eventuais novas informações de que venha a tomar conhecimento a respeito
dos fatos tratados neste Fato Relevante.

Belo Horizonte, 18 de novembro de 2011

Ronald Seckelmann
Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores

