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USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS
CNPJ/MF 60.894.730/0001-05
NIRE 313.000.1360-0
Companhia Aberta
Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais
S/A - USIMINAS, realizada por videoconferência, no dia 20 de maio de 2021, às 10:00 horas.
Conselheiros Participantes – Ruy Roberto Hirschheimer, Presidente; Hiroshi Ono, Yuichi
Akiyama, Oscar Montero Martinez, Elias de Matos Brito, Ronald Seckelmann, Rita Rebelo Horta
de Assis Fonseca e Edílio Ramos Veloso. Secretário de Governança – Bruno Lage de Araújo
Paulino.
Foi aprovada, por unanimidade, a lavratura da Ata sob a forma de sumário, pela aplicação
analógica do artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. e conforme artigo 14, § 8º, do Estatuto Social.
Ordem do Dia:
1. Nomeação do Secretário de Governança Corporativa para atuar até a AGO a ser
realizada em 2022 - O Conselho aprovou, por unanimidade, nos termos do art. 13, letra “v”,
do Estatuto Social da Companhia a nomeação do empregado Bruno Lage de Araújo Paulino,
brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 011.768.096-60, OAB/MG 83.425, com
endereço profissional na Avenida do Contorno, nº 6.594, 11ª andar, em Belo Horizonte/MG,
CEP 30110-044, para o cargo de Secretário de Governança Corporativa, para atuar até a
AGO a ser realizada em 2022.
2. Dividendos Complementares – O Conselho aprovou, por unanimidade, a distribuição de
dividendos no valor adicional de R$ 0,004587962 por ação ordinária e R$ 0,005046758 por
ação preferencial de emissão da Companhia, totalizando o montante de R$ 5.887.790,74. O
Conselho aprovou por unanimidade, ainda, o pagamento dos referidos dividendos em 07 de
junho de 2021. Os acionistas que detiverem ações em 25 de maio de 2021 terão o direito de
receber os dividendos mencionados acima, considerando que as ações de emissão da
Companhia serão negociadas ‘ex-dividendos’ no dia útil seguinte a tal data. Fica esclarecido
que a presente distribuição de dividendos tem por objetivo apenas retificar o valor dos
dividendos por ação aprovados na Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2021
(“AGO”), não acarretando alteração no montante total dos dividendos cuja distribuição foi
aprovada na AGO, correspondente a R$ 159.787.587,29
Encerramento - Nada mais sendo tratado, deu-se por encerrada a reunião, sendo a presente
ata lavrada no Livro próprio pelo Secretário e aprovada pelos Conselheiros.
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