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USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS 

Companhia Aberta 

CNPJ/MF 60.894.730/0001-05 

NIRE 313.000.1360-0 

 

FATO RELEVANTE 

 

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS (“Usiminas” ou “Companhia”), em 

conformidade com o disposto no artigo 2º da Instrução CVM nº 622/2020 e nos artigos 4º, 5º e 21-

C da Instrução CVM nº 481/2009, vem pelo presente informar que, em função do atual momento 

de pandemia de COVID-19, a Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária convocada para às 

13:00hs do dia 28.04.2020 (“AGEO”) será realizada de forma exclusivamente digital, podendo os 

acionistas (i) votar nas matérias objeto da ordem do dia da AGEO por meio do envio do Boletim de 

Voto a Distância (“Boletim”); e (ii) participar dos trabalhos da AGEO e votar nas matérias objeto da 

ordem do dia por meio de sistema eletrônico a ser disponibilizado pela Companhia através da 

plataforma Microsoft Teams, conforme as instruções a seguir apresentadas. 

 

1 – Flexibilização do prazo de envio do Boletim diretamente à Companhia 

 

Para os acionistas que ainda não tenham enviado o Boletim por qualquer das formas previstas no 

Manual para Participação dos Acionistas na AGEO divulgado em 28.03.2020 (“Manual”), a 

Usiminas ampliará, excepcionalmente para essa AGEO, o prazo para envio do Boletim 

diretamente à Companhia.  

 

Dessa forma, o Boletim enviado diretamente à Companhia será considerado válido se recebido 

pela Usiminas até o final do dia 26.04.2020, independentemente do prazo inicialmente informado 

no Manual e no próprio Boletim. 

 

Neste sentido, e para facilitar o envio do Boletim para os acionistas que ainda não o tenham feito, 

a Companhia aceitará como válidos os Boletins recebidos até o final do prazo acima referido, e 

desde que acompanhados dos documentos mencionados no item 2.2.3 do Manual, pelo e-mail 

dri@usiminas.com.br. 

 

 

http://www.usiminas.com/
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A Companhia esclarece, ainda, que o prazo para envio do Boletim por meio de prestadores de 

serviços, notadamente o escriturador das ações de emissão da Companhia e os agentes de 

custódia, encerra-se em 22.04.2020, de modo que os acionistas que não tenham enviado o 

Boletim até tal data para os referidos prestadores de serviços somente poderão fazê-lo por meio 

do envio diretamente à Companhia, conforme as instruções contidas neste Fato Relevante. 

 

2 – Participação Remota na AGEO por meio de Sistema Eletrônico (Plataforma Microsoft 

Teams) 

 

Os acionistas que desejarem participar remotamente da AGEO por meio da ferramenta Microsoft 

Teams deverão enviar solicitação à Companhia para o e-mail dri@usiminas.com.br, até o final do 

dia 26.04.2020, a qual deverá ser devidamente acompanhada de toda a documentação 

necessária para permitir a participação do acionista na AGEO (conforme detalhado no item 2.1 do 

Manual). 

 

A Companhia enviará aos acionistas que tenham apresentado sua solicitação no prazo e nas 

condições acima, por e-mail, as respectivas instruções para acesso ao sistema eletrônico de 

participação na AGEO. 

 

Os acionistas que não enviarem a solicitação de cadastramento no prazo acima referido (até o 

final do dia 26.04.2020) não poderão participar remotamente da AGEO por meio do sistema 

eletrônico disponibilizado pela Companhia. 

 

O acionista devidamente cadastrado que participar por meio do sistema eletrônico disponibilizado 

pela Companhia será considerado presente à AGEO (podendo exercer seus respectivos direitos 

de voto) e assinante da respectiva ata, nos termos do artigo 21-V, inciso III e parágrafo único, da 

Instrução CVM nº 481/2009. 

 

O acionista que já tenha enviado o Boletim também poderá, se quiser, se cadastrar para participar 

da AGEO por meio do sistema eletrônico anteriormente referido, desde que o faça na forma e no 

prazo descrito neste Fato Relevante, hipótese em que tal acionista poderá: (i) simplesmente 

participar dos trabalhos da AGEO; ou (ii) participar dos trabalhos e votar na AGEO, situação em 

que todas as instruções de voto recebidas por meio do Boletim para tal acionista, identificado por 

meio do número de sua inscrição no CPF ou CNPJ, serão desconsideradas. 

 

http://www.usiminas.com/
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O acionista que tenha solicitado devidamente sua participação por meio eletrônico não receba da 

Companhia o e-mail com as instruções para acesso e participação da AGEO até o final do dia 

27.04.2020, deverá entrar em contato com a Companhia entre 08:00 horas e 11:00 horas do dia 

28.04.2020, pelo telefone (31) 3499-8856, a fim de que lhe sejam reenviadas (ou fornecidas por 

telefone) suas respectivas instruções para acesso.  

 

A Usiminas não se responsabiliza por quaisquer problemas operacionais ou de conexão que os 

acionistas venham a enfrentar e outras situações que não estejam sob o controle da Companhia 

(como, por exemplo, instabilidade na conexão do acionista com a internet ou incompatibilidade do 

seu equipamento com a ferramenta Microsoft Teams).  

 

A Companhia recomenda, ainda, que os acionistas que solicitem sua participação por meio 

eletrônico se familiarizem previamente com o uso da plataforma Microsoft Teams, bem como 

garantam a compatibilidade de seus respectivos dispositivos eletrônicos com a utilização da 

plataforma (por vídeo e áudio).  

 

Adicionalmente, a Companhia solicita a tais acionistas que acessem a plataforma com, no mínimo, 

30 minutos de antecedência em relação ao horário previsto para início da AGEO, a fim de permitir 

a validação do acesso e participação de todos os acionistas que dela se utilizem. 

 

Belo Horizonte, 20 de abril de 2020. 

 

Alberto Ono 

Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores 
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