USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A – USIMINAS
CNPJ/MF 60.894.730/001-05
NIRE 313.000.1360-0

COMUNICADO AOS ACIONISTAS
BONIFICAÇÃO DE AÇÕES
Comunicamos aos Senhores Acionistas que o Conselho de Administração, em reunião realizada
nesta data, “ad referendum” da Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 27 de
novembro corrente, aprovou um aumento no capital social da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais
S.A – USIMINAS no valor de R$ 2.700.000.000,00, que passa de R$ 5.400.000.000,00 para R$
8.100.000.000,00, mediante a capitalização de Reservas, com emissão de novas ações, e o
crédito de 1 (uma) nova ação bonificada para cada grupo de 2 (duas) ações possuídas. A data da
efetivação e capitalização das reservas, observadas as espécies será 27 de novembro de 2007.
O custo unitário atribuído às ações bonificadas é de R$ 23,969551, em conformidade com o § 1º
do art. 25 da IN/SRF 25/2001, sendo que para fins de imposto de renda, este custo unitário
atribuído às novas ações, pode ser somado ao custo das ações de emissão desta empresa, já
detidas pelos acionistas.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Comunicamos ainda que a partir de 28 de novembro de 2007, inclusive, as negociações
dessas ações em Bolsa serão realizadas EX-BONIFICAÇÃO.
Eventuais frações resultantes da bonificação serão vendidas em leilão em Bolsas de Valores e o
valor correspondente será creditado automaticamente no dia 19 de dezembro de 2007. Os
acionistas que mantêm domicílio bancário no BRADESCO ou OUTROS BANCOS, que
comunicaram essa condição, terão seus créditos lançados automaticamente no primeiro dia do
pagamento e receberão o aviso de crédito. Os demais que estiverem com endereço devidamente
cadastrado e não informaram domicílio bancário para recebimento, receberão via correio o
formulário AVISO PARA RECEBIMENTO - PROVENTOS DE AÇÕES ESCRITURAIS, devendo,
para o recebimento, apresentarem-se na Agência Bradesco de sua preferência, munidos, além do
formulário, de documento de identidade e CPF - Cadastro de Pessoa Física. Caso o acionista não
receba o AVISO DE CRÉDITO ou AVISO PARA RECEBIMENTO, deverá dirigir-se a uma
AGÊNCIA BRADESCO para receber o crédito e atualizar seus dados cadastrais. Os proventos
relativos às ações depositadas na custódia da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia CBLC serão creditados àquela entidade e as CORRETORAS DEPOSITANTES encarregar-se-ão
de repassá-los aos acionistas titulares.
Informações adicionais poderão ser obtidas junto a Superintendência de Relações com
Investidores através do telefone 31. 3499-8710 ou email: investidores@usiminas.com.br
Belo Horizonte, 07 de novembro de 2007.

PAULO PENIDO PINTO MARQUES
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