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USIMINAS ANUNCIA LISTAGEM NA LATIBEX
Belo Horizonte, 16 junho de 2005 – A USIMINAS - Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A [USIM3, USIM5,
USIM6, USNZY], comunica que as suas ações preferenciais “A”, serão negociadas na Latibex a partir do dia 5 de
Julho. As ações serão negociadas de forma unitária sob o código de negociação XUSI. A Espirito Santo
Investment atuará como formador de mercado (market maker) na Latibex. A USIMINAS é atualmente a quarta
empresa de maior peso no índice brasileiro IBOVESPA com uma ponderação de 5,16%.
Nas palavras de seu CEO, Rinaldo Campos Soares, o objetivo da empresa é facilitar o acesso à comunidade
financeira européia. “Dessa forma, a Usiminas confirma mais uma vez seu compromisso com o mercado de
capitais internacional e se consolida como um dos maiores players do setor siderúrgico mundial”, diz o executivo.
No próximo 5 de Julho às 11:30 horas, Rinaldo Campos Soares, CEO da companhia, realizará a abertura de honra
do mercado em virtude da primeira negociação da USIMINAS na Latibex. A seguir, acompanhado de seus
executivos, fará uma apresentação para investidores, analistas e meios de comunicação que acontecerá no Salão
de Eventos da Bolsa de Madrid. No dia 6 de Julho a companhia fará também uma apresentação na Bolsa de
Barcelona.
Após esta incorporação, a Latibex alcança um total de 34 empresas cotadas, de 7 países latino-americanos
(Argentina, Brasil, Chile, México, Panamá, Peru e Porto Rico), com o que se consolida como o terceiro mercado
de valores latino-americano por capitalização em bolsa.

###

A USIMINAS é a maior siderúrgica do Brasil. É a empresa líder do Sistema USIMINAS - um dos 20 maiores complexos siderúrgicos
mundiais, formados por empresas que atuam em siderurgia e em negócios onde o aço tem importância estratégica. Suas unidades
produtivas, localizadas em Ipatinga (Minas Gerais) e Cubatão (São Paulo), têm capacidade para produzir 9,5 milhões de toneladas/ano de
aço. A USIMINAS é líder em vendas para o mercado doméstico e comercializa seus produtos laminados planos (revestidos e não revestidos)
também no mercado externo, junto a diversos setores industriais e distribuidores. Em 2004, a empresa alcançou receita líquida de R$ 12,2
bilhões e um lucro líquido de R$ 3,0 bilhões.
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