Usiminas Belo Horizonte
Rua Prof. José Vieira de Mendonça, 3011
31310-260 Belo Horizonte MG
T 55 31 3499-8000
F 55 31 3499-8899
www.usiminas.com

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

MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO (ESCRITURADOR)
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 29.04.2021

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS (“Companhia”), em atendimento ao
disposto no artigo 21-T da Instrução CVM 481/09, vem, pelo presente, divulgar o

mapa sintético de

votação relativo às instruções de votos proferidas por meio de boletins de voto a distância e enviadas
ao escriturador, para cada uma das matérias submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária
da Companhia a ser realizada em 29 de abril de 2021, conforme anexo.

Belo Horizonte, 26 de março de 2021.
Alberto Ono
Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores
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Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais - Usiminas
Assembleia Geral Ordinária do dia 29 de abril de 2021, às 13 horas
Assembleia Geral Ordinária
Mapa Escriturador
Código da
deliberação

1

2

3

4

Descrição da Deliberação

Voto

Aprovar as contas dos administradores, as
demonstrações financeiras e o relatório anual da
administração referentes ao exercício findo em 31
de dezembro de 2020:
Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido
apurado no exercício social de 2020, com (i) a
destinação de R$33.639.492,06 (trinta e três
milhões, seiscentos e trinta e nove mil quatrocentos
e noventa e dois reais e seis centavos), para
constituição da Reserva Legal; (ii) o pagamento do
montante de R$159.787.587,29 (cento e cinquenta
e nove milhões, setecentos e oitenta e sete mil,
quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e nove
centavos) como dividendo aos acionistas; (iii) a
destinação de R$319.575.174,56 (trezentos e
dezenove milhões, quinhentos e setenta e cinco mil,
cento e setenta e quatro reais e cinquenta e seis
centavos) à Reserva para Investimentos e Capital de
Giro, na forma prevista no artigo 24, § 4°, do
Estatuto Social; e (iv) a retenção de
R$159.787.587,29 (cento e cinquenta e nove
milhões, setecentos e oitenta e sete mil, quinhentos
e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos) 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:

Aprovar

5.633.169

Rejeitar

139.300

Abster-se

183.607

Aprovar a proposta da Administração para
distribuição de dividendos no valor de
R$0,119923828 por ação ordinária e R$0,131916211
por ação preferencial de emissão da Companhia, a
serem pagos no dia 31.05.2021 aos acionistas
titulares de ações de emissão da Companhia na data
base de 29.04.2021:
Fixar a verba global da remuneração dos
Administradores para o período até a Assembleia
Geral Ordinária da Companhia de 2022 no valor de
até R$ 34.465.745,00 (trinta e quatro milhões,
quatrocentos e sessenta e cinco mil, setecentos e
quarenta e cinco reais):
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Quantidade

Aprovar

5.949.376

Rejeitar

6.700

Abster-se

-

Aprovar

5.949.376

Rejeitar

6.700

Abster-se

-

Aprovar

5.770.939

Rejeitar

185.137

Abster-se

-
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Eleição dos membros titulares e suplentes do
Conselho Fiscal indicados pelo Bloco de Controle,
quais sejam, membros titulares: Wanderley
Rezende de Souza, Sérgio Carvalho Campos, Paulo
Frank Coelho da Rocha e respectivos suplentes,
quais sejam: Samuel Tadayuki Kaji, Lucio de Lima
Pires e João Paulo Minetto.
Caso um dos candidatos que compõem a chapa
deixe de integrá-la para acomodar a eleição em
separado de que trata os artigos 161, § 4º, da Lei nº
6.404, de 1976, os votos correspondentes às suas
ações podem continuar sendo conferidos à chapa
escolhida?
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:
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Aprovar

5.702.069

Rejeitar

254.007

Abster-se

-

Sim

139.300

Não

5.816.776

Abster-se

-

Aprovar

5.816.776

Rejeitar

139.300

Abster-se

-

