Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária do dia 25 de abril de 2018 às 13:00 horas
Usinas Siderúrdicas de Minas Gerais
Assembleia Geral Extraordinária
Código da
deliberação
1

Descrição da Deliberação

Voto

Aprovar a proposta de encerramento amigável da Ação de Responsabilidade Civil
movida
pela Companhia contra o seu Ex-Diretor Presidente

Aprovar
Rejeitar
Abster-se

Quantidade

Resultado

575.241.315
8.220.947

Aprovado

Assembleia Geral Ordinária
Código da
deliberação

Descrição da Deliberação

1

Aprovar as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e o relatório
anual da administração referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017.

2

Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício social de
2017, com o (i) pagamento do montante de R$55.341.294,41 como dividendo
obrigatório aos acionistas, e (ii) a retenção de R$166.023.883,24 com base em
orçamento de capital, conforme previsto no artigo 196 da Lei n° 6.404/1976 e no
artigo 24, §6° do Estatuto Social.

3

4

5

6

Voto

Resultado

Aprovar
Rejeitar
Abster-se

563.380.177
20.055.085

Aprovar

563.380.177

Rejeitar

-

Abster-se

20.055.085

Aprovar a proposta da Administração para distribuição do dividendo obrigatório no
Aprovar
valor de R$0,043210713 por ação ordinária e R$0,047531784 por ação preferencial
de emissão da Companhia, a serem pagos em 30.05.2018, aos acionistas titulares de Rejeitar
ações de emissão da Companhia na data base de 25.04.2018.
Abster-se
Aprovar
Fixar a verba global da remuneração dos administradores para o período até a
Rejeitar
Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2019 no valor de até R$30.297.084,00.
Abster-se

563.380.177

Fixação do número de membros do Conselho de Administração: Composição do
Conselho e Administração por 8 membros, sendo 7 eleitos pelos acionistas e 1 (um)
nomeado como representante dos empregados da Companhia

583.374.090

Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição dos membros do
Conselho de Administração, nos termos do artigo 141 da Lei nº 6.404/1976?

Aprovar
Rejeitar
Abster-se
Sim
Não
Abster-se

20.055.085
563.264.577
115.600
20.055.085

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

-

Aprovado

61.172
-

Não Aprovado

Eleição do conselho de administração por chapa única

7

Grupo de Controle
Ruy Roberto Hirschheimer / Hironobu Nose
Kazuhiro Egawa / Kazuhiro Egawa
Antonio Mendes / Ichiro Sato
Rita Rebelo Hora de Assis Fonseca / Gileno Antônio de Oliveira
Oscar Montero Martínez / Pablo Daniel Brizzio
Ronald Seckelman / Mario Giuseppe Antonio Galli
Elias de Matos Brito / Fernando Duelo Van Deusen

Aprovar

563.441.349
Aprovado

Rejeitar

-

Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Grupo de Controle
Abster-se
8

9

Sim

-

Não

-

Abster-se

-

Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos
correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários
pelos membros da chapa que você escolheu?

Sim

-

Não

-

Não Aplica

Abster-se
Ruy Roberto Hirschheimer / Hironobu Nose
Kazuhiro Egawa / Kazuhiro Egawa
Antonio Mendes / Ichiro Sato
Rita Rebelo Hora de Assis Fonseca / Gileno Antônio de Oliveira
Oscar Montero Martínez / Pablo Daniel Brizzio
Ronald Seckelman/ Mario Giuseppe Antonio Galli
Elias de Matos Brito / Fernando Duelo Van Deusen
Absteção

-

Não Aplica

10

Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da %
(porcentagem) dos votos a ser atribuída

11

Requisição de eleição em separado de membro do conselho de administração por
acionistas minoritários detentores de ações com direito a voto. O acionista somente
pode preencher este campo caso tenha deixado em branco os campos referentes a
eleição por chapa única ou se adotado o sistema de voto múltiplo, e seja titular
ininterruptamente das ações com as quais vota durante os 3 meses imediatamente
anteriores à realização da Assembleia Geral. Deseja solicitar a eleição em separado
de membro do conselho de administração, nos termos do art. 141, § 4º, I, da Lei nº
6.404, de 1976?
Requisição de eleição em separado de membro do conselho de administração por
acionistas minoritários detentores de ações preferenciais sem direito a voto ou com
voto restrito.

12

19.993.913

Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os
votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa
escolhida?

O acionista somente pode preencher este campo caso seja titular ininterruptamente
das ações com as quais vota durante os 3 meses imediatamente anteriores à
realização da assembleia geral:

Sim

Não Aplica

8.179.375
Reprovado

Não

-

Abster-se

-

Sim

53.110.661
Reprovado

Não

-

Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho de administração, nos
termos do art. 141, § 4º, II, da Lei nº 6.404, de 1976?
Abster-se
Eleição do Presidente do Conselho de Administração.
13

Eleição do Sr. Ruy Roberto Hirschheimer para o cargo de Presidente do Conselho de
Administração até a Assembleia Geral Ordinária de 2020.

Aprovar
Rejeitar
Abster-se

563.380.177
20.055.085

Aprovado

Assembleia Geral Ordinária
Código da
deliberação

Descrição da Deliberação

Voto

Resultado

Eleição do conselho fiscal por chapa única

14

Grupo de Controle
Wanderley Rezende de Souza / Masato Ninomiya
Lúcio de Lima Pires / Ely Tadeu Parente da Silva
Paulo Frank Coelho da Rocha / João Paulo Minetto

Aprovar

541.712.225
Aprovado

Rejeitar

-

Abster-se

-

Sim

-

Não

-

Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Grupo de Controle

15

Caso um dos candidatos que compõem a chapa deixe de integrá-la para acomodar a
eleição em separado de que trata os arts. 161, § 4º, e 240 da Lei nº 6.404, de 1976,
os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa
escolhida?

Abster-se

16

17

Fixar a remuneração mensal dos membros do Conselho Fiscal no valor
correspondente a 10% (dez por cento) do valor da média da remuneração atribuída
aos Diretores da Companhia, nos termos do artigo 163, § 3º, da Lei nº 6.404/1976.
Indicação de candidatos ao conselho de administração por acionistas minoritários
detentores de ações com direito a voto (o acionista deverá preencher este campo
caso tenha deixado o campo de eleição geral em branco e seja titular
ininterruptamente das ações com as quais vota durante os 3 meses imediatamente
anteriores à realização da assembleia geral).

Aprovar
Rejeitar
Abster-se

Não Aplica

563.380.177
-

Aprovado

20.055.085

Aprovar

-

Rejeitar

-

Abster-se

-

Não Aplica

Paulo Roberto Evangelista de Lima / Guilherme Silva Roman

18

Caso se verifique que nem os titulares de ações com direito a voto nem os titulares de
Sim
ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito perfizeram,
respectivamente, o quórum exigido nos incisos I e II do § 4o do art. 141 da Lei nº
6.404, de 1976, você deseja que seu voto seja agregado aos votos das ações
preferenciais a fim de eleger para o conselho de administração o candidato com o
Não
maior número de votos dentre todos aqueles que, constando deste boletim de voto a
distância, concorrerem à eleição em separado?

Não Aplica
-

Abster-se

-

Aprovar

-

Rejeitar

-

Abster-se

-

Eleição do conselho de administração em separado – Preferenciais

19

Indicação de candidatos ao conselho de administração por acionistas detentores de
ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito (o acionista deverá
preencher este campo caso tenha deixado o campo de eleição geral em branco e seja
titular ininterruptamente das ações com as quais vota durante os 3 meses
imediatamente anteriores à realização da assembleia geral).

Não Aplica

Paulo Roberto Evangelista de Lima / Guilherme Silva Roman

20

21

Caso se verifique que nem os titulares de ações com direito a voto nem os titulares de
ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito perfizeram,
Sim
respectivamente, o quórum exigido nos incisos I e II do § 4o do art. 141 da Lei nº
6.404, de 1976, você deseja que seu voto seja agregado aos votos das ações com
Não
direito a voto a fim de eleger para o conselho de administração o candidato com o
maior número de votos dentre todos aqueles que, constando deste boletim de voto a
distância, concorrerem à eleição em separado?
Abster-se
Eleição do conselho fiscal em separado – Preferenciais
Indicação de candidatos ao conselho fiscal por acionistas detentores de ações
preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito

Aprovar

Não Aplica
85.574.860
Aprovado

Rejeitar

-

Aloisio Macário Ferreira de Souza / Luiz Fernando Sachet

Eleição do conselho fiscal em separado – Minoritários Detentores de Ações Ordinárias
22

Indicação de candidatos ao conselho fiscal por acionistas detentores de ações
ordinárias

Abster-se

14.297.388

Domenica Eisenstein Noronha / Mauricio Rocha Alves de Carvalho

10.857.713

Paulo Roberto Batista Machado / Vanessa Claro Lopes

21.552.352

Outro candidado

Abster-se

-

9.312.972

Aprovado

