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Companhia Aberta
COMUNICADO AO MERCADO
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS (“Usiminas” ou “Companhia”), em
atenção à solicitação de esclarecimentos encaminhada pela BM&FBovespa S.A. – Bolsa de
Valores Mercadorias e Futuros (“BM&FBovespa”) em razão de matéria veiculada na mídia, vem
informar o seguinte:
Inicialmente, cabe ressaltar que fazemos referência ao Ofício GAE 0390-13, cujo teor
transcrevemos abaixo:
GAE 0390-13
20 de fevereiro de 2013
Prezados Senhores,
Solicitamos esclarecimentos, até 21/02/2013, sobre o teor da notícia veiculada
no jornal Brasil Econômico, edição de 20/02/2013, sob o título “Usiminas pode
vender Automotiva este ano”, onde consta, entre outras informações, que essa
empresa espera reduzir o nível de endividamento de 4,7 vezes sua geração de
caixa para nível abaixo de 3 vezes ao final de 2013, bem como outras
informações consideradas importantes.
Esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela
CVM e BM&FBOVESPA em 13/12/2011, e o seu não atendimento poderá sujeitar
essa

companhia

à

eventual

aplicação

de

multa

cominatória

pela

Superintendência de Relações com Empresas – SEP da CVM, respeitado o
disposto na Instrução CVM nº 452/07.
Atenciosamente
Nelson Barroso Ortega
Gerência de Acompanhamento de Emissores
BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
c.c. CVM - Comissão de Valores Mobiliários
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Sr. Fernando Soares Vieira - Superintendente de Relações com Empresas
Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendente de Relações com o Mercado e
Intermediários
Em atendimento à solicitação a respeito de eventual alienação da unidade de negócios
Usiminas Automotiva S.A., a Usiminas esclarece que, neste momento, não há qualquer fato
que, de acordo com a legislação aplicável ao mercado de capitais, deveria ser divulgado ao
mercado.
Importante ressaltar que as demais informações contidas na reportagem, inclusive de que a
Companhia “espera reduzir o nível de endividamento de 4,7 vezes sua geração de caixa para
nível abaixo de 3 vezes ao final de 2013’, são relativas às perspectivas dos negócios,
resultados operacionais e financeiros e referências ao potencial de crescimento da Companhia
e constituem meras previsões, baseadas nas expectativas da Administração em relação ao seu
desempenho futuro. Essas expectativas são altamente dependentes do comportamento do
mercado, da situação econômica do Brasil, da indústria e dos mercados internacionais,
portanto sujeitas a mudanças.
Finalmente, a Companhia reitera o seu compromisso de manter o mercado devidamente
informado sobre eventuais novas informações de que venha a tomar conhecimento a respeito
do fato tratado neste Comunicado.
Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 2013.
Ronald Seckelmann
Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores

