Assembleia Geral Ordinária do dia 23 de abril de 2019 às 12:00 horas
Usinas Siderúrdicas de Minas Gerais
Assembleia Geral Ordinária
Mapa consolidado de voto a distância
Código da
deliberação

1

Descrição da Deliberação

Aprovar as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e o relatório anual
da administração referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

Voto
Aprovar
Rejeitar
Abster-se

2

3

Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício social de 2018, com
o (i) pagamento do montante de R$80.294.589,07 como dividendo aos acionistas, em
Aprovar
adição aos juros sobre capital próprio no montante de R$92.286.622,39 aprovados pelo
Conselho de Administração em 28.12.2018, (ii) a destinação de R$345.162.422,92 à
Reserva para Investimentos e Capital de Giro, na forma prevista no artigo 24, § 4° do
Rejeitar
Estatuto Social; e (iii) a retenção de R$161.126.120,60 com base no orçamento de capital
apresentado pela administração da Companhia, na forma prevista no artigo 196 da Lei n°
6.404/1976 e no artigo 24, § 6° do Estatuto Social.
Abster-se
Aprovar a proposta da Administração para distribuição de dividendos no valor de
R$0,062634317 por ação ordinária e R$0,068897749 por ação preferencial de emissão da
Companhia, a serem pagos no dia 31.05.2019, aos acionistas titulares de ações de
emissão da Companhia na data base de 23.04.2019.

Aprovar
Rejeitar
Abster-se

4

Fixar a remuneração global anual dos administradores para o período até a Assembleia
Geral Ordinária da Companhia de 2020 no valor de até R$31.239.084,00.

Aprovar
Rejeitar
Abster-se

Quantidade
938.844
14.435.462

1.007.944

-

14.366.362
1.007.944
14.366.362
1.007.944
14.366.362

Eleição do conselho fiscal por chapa única
Grupo de Controle

5

Sérgio Carvalho Campos
Lúcio de Lima Pires
Wanderley Rezende de Souza
Masato Ninomiya Paulo Frank Coelho da Rocha
João Paulo Minetto
Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Grupo de Controle

6

Aprovar

Rejeitar

Abster-se

Sim
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
Não
votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?
Abster-se

7

8

9

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.

Aprovar
Rejeitar

1.007.944

-

14.366.362
1.007.944
14.366.362
1.007.944
-

Abster-se

14.366.362

Eleição do Sr. Yoshiaki Shimada como membro efetivo do Conselho de Administração para Aprovar
um mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2020,
conforme nomeação feita pelo Conselho de Administração na reunião realizada em 18 de
Rejeitar
março de 2019.
Abster-se

1.007.944

Eleição dos Srs. Yuichi Akiyama, Tatsuya Miyahara e Martha Regina Coelho Teixeira
Lassance como membros suplentes do Conselho de Administração para um mandato até a
Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2020, conforme nomeações
feitas pelo Conselho de Administração na reunião realizada em 26 de julho de 2018.

Aprovar
Rejeitar

14.366.362
1.007.944
-

Abster-se

14.366.362

Aprovar

45.800.083

Eleição do conselho fiscal em separado - Preferenciais

10

Indicação de candidatos ao conselho fiscal por acionistas detentores de ações
preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito

Rejeitar

-

Abster-se

-

Fabricio Santos Debortoli / Michele da Silva Gonsales

#

Classificação da informação: Restrita Grupo de Acesso:

