USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS
CNPJ/MF 60.894.730/0001-05
NIRE 313.000.1360-0

Assembleia Geral Ordinária do dia 28 de abril de 2020 às 13:00 horas

Mapa Final de Votação Sintético
Código da
deliberação

Descrição da Deliberação

Voto

Aprovar
1

Aprovar as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e o relatório anual da
administração referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

Rejeitar
Abster-se

2

3

Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício social de 2019, com (i)
Aprovar
a destinação de R$10.663.225,31 para constituição da Reserva Legal; (ii) o pagamento do
montante de R$50.650.320,21 como dividendo aos acionistas; (iii) a destinação de
R$101.300.640,42 à Reserva para Investimentos e Capital de Giro, na forma prevista no artigo
24, § 4° do Estatuto Social; e (iv) a retenção de R$50.650.320,21 com base no orçamento de Rejeitar
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.

Fixar a verba global da remuneração dos Administradores para o período até a Assembleia
Geral Ordinária da Companhia de 2021 no valor de até R$32.427.303,00.

Rejeitar

Eleição do Conselho de Administração por chapa única
Ruy Roberto Hirschheimer/Tatsuya Miyahara
Yuichi Akiyama/Henrique de Rezende Vergara
Hiroshi Ono/Yusuke Tajiri
Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca/Gileno Antônio de Oliveira
Oscar Montero Martinez/Guilherme Poggiali Almeida
Ronald Seckelmann/Mario Giuseppe Antonio Galli
Elias de Matos Brito/Fernando Duelo Van Deusen

Aprovar

Rejeitar

Abster-se

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

8

Indicação de todos os nomes que compõem a chapa (Os votos indicados neste campo serão
desconsiderados caso o acionista detentor de ações com direito a voto também preencha os
campos presentes na eleição em separado de membro do conselho de administração e a
eleição em separado de que tratam esses campos ocorra)

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?

Aprovar

11

12

#

Classificação da informação: Restrita Grupo de Acesso:

4.200
553.438.059
4.200
553.438.059
4.200

553.438.059

-

4.200
17.355.892
1.010.534
18.366.426

Abster-se

-

Sim

17.355.892

Não

1.010.534

Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às
Sim
suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa que
você escolheu? [Caso o acionista opte por “abster-se” e a eleição ocorra pelo processo de voto
Não
múltiplo, seu voto deve ser computado como abstenção na respectiva deliberação da
assembleia.]8.
Abster-se

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

-

-

Aprovar
10

-

Rejeitar

Abster-se

9

553.438.059

553.438.059

Abster-se

7

73.300

Aprovar a proposta da Administração para distribuição de dividendos no valor de
Aprovar
R$0,039500336 por ação ordinária e R$0,043450369 por ação preferencial de emissão da
Companhia, a serem pagos no dia 29.05.2020 aos acionistas titulares de ações de emissão da Rejeitar
Companhia na data base de 28.04.2020.
Abster-se

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

6

-

4.200

Abster-se

5

553.368.959

Abster-se

Aprovar
4

Quantidade

9.147.100
8.208.792
1.010.534
9.147.100

Rejeitar

-

Abster-se

-

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 Sim
campo caso seja titular ininterruptamente das ações com as quais vota durante os 3 meses
imediatamente anteriores à realização da Assembleia Geral.
Não
Deseja solicitar a eleição em separado de membro do Conselho de Administração, nos termos
do artigo 141, § 4º, I, da Lei nº 6.404, de 1976?
Abster-se
Caso se verifique que nem os titulares de ações com direito a voto nem os titulares de ações
Sim
preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito perfizeram, respectivamente, o quórum
exigido nos incisos I e II do § 4º do artigo 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
Não
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

1.010.534
17.355.892
1.010.534
17.355.892

13

Requisição de eleição em separado de membro do Conselho de Administração por acionistas
Sim
minoritários detentores de ações preferenciais sem direito a voto. 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.
Não
Deseja solicitar a eleição em separado de membro do Conselho de Administração, nos termos
do artigo 141, § 4º, II, da Lei nº 6.404, de 1976?
Abster-se

14

Aprovar
Indicação de candidatos ao conselho de administração por acionistas detentores de ações
preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito (o acionista somente pode preencher este
campo caso seja titular ininterruptamente das ações com as quais vota durante os 3 meses
Rejeitar
imediatamente anteriores à realização da assembleia geral)
Abster-se

15

Caso se verifique que nem os titulares de ações com direito a voto nem os titulares de ações
Sim
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 com direito a voto a fim de eleger para o conselho de
Não
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

16

Eleição do Presidente do Conselho de Administração

Aprovar

Eleição do Sr. Ruy Roberto Hirschheimer para o cargo de Presidente do Conselho de
Administração até a Assembleia Geral Ordinária de 2022.

Rejeitar
Abster-se

38.330.640

895.600

18.709.786

36.804.271

1.950.000

9.176.600

38.324.380

459.391

9.147.100
553.438.059
4.200

Indicação de todos os nomes que compõem a chapa
Eleição do Conselho Fiscal por chapa Única
17

Grupo de controle
Sérgio Carvalho Campos / Lúcio de Lima Pires
Wanderley Rezende de Souza / Samuel Tadayuki Kaji
Paulo Franck Coelho da Rocha / João Paulo Minetto

Aprovar

Rejeitar

Abster-se

18

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?

Aprovar
Não
Abster-se

19

Indicação de candidatos ao conselho fiscal por acionistas detentores de ações
preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito
Fabricio Santos Debortoli/Wilsa Figueiredo

Aprovar
Rejeitar
Abster-se

20

Aprovar
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
Rejeitar
termos do artigo 163, § 3º, da Lei nº 6.404/1976.
Abster-se

#

Classificação da informação: Restrita Grupo de Acesso:

553.438.059

-

4.200
17.355.892
1.010.534
64.096.852
127.600
553.438.059
4.200

