TECNOLOGIA AVANÇADA PARA FABRICAR AÇO E BENEFICIAR VIDAS

Usiminas distribui
Juros sobre o Capital Próprio
Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2004 – A USIMINAS - Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A [USIM3,
USIM5, USIM6, USNZY], empresa-líder do Sistema Usiminas, o maior complexo siderúrgico da América Latina e
um dos 25 maiores do mundo, comunica que, conforme deliberação na reunião do Conselho de Administração
realizada ontem, distribuirá aos acionistas a importância de R$ 124.003.462,46 (cento e vinte e quatro milhões,
três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos), sob a forma de juros sobre o capital
próprio relativos ao exercício de 2004, que serão computados no cálculo do dividendo mínimo obrigatório. O valor
creditado será de R$ 0,53880 para cada ação ordinária e de R$ 0,59270 para cada ação preferencial.
A data do pagamento deverá ser definida na Reunião do Conselho de Administração a realizar-se no dia 24 de
fevereiro de 2005.
Farão jus ao referido benefício todos os titulares de ações constantes do Livro de Registro de Ações Nominativas
em 29/12/2004 com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, ressalvados os acionistas dispensados de
retenção, nos termos da legislação vigente.
As ações passarão a ser negociadas ex-juros a partir de 30/12/2004.

###
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A – USIMINAS é uma companhia siderúrgica integrada, com receita líquida consolidada de R$ 8,7
bilhões em 2003. O Sistema USIMINAS, formado pela USIMINAS e Cosipa, possui capacidade de produção anual de 9,3 milhões de
toneladas de aço bruto, ocupando posição de liderança no mercado interno de laminados planos, nos setores automobilístico, de autopeças,
máquinas agrícolas e rodoviárias, equipamentos eletro-eletrônicos e tubos de grande diâmetro.
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