Dias D’Ávila, 4 de outubro de 2019. A PARANAPANEMA S.A. (“Companhia”, B3: PMAM3), a maior produtora
brasileira não-integrada de cobre refinado, vergalhões, fios trefilados, laminados, barras, tubos, conexões e
suas ligas, vem, nos termos do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, em
continuidade ao Fato Relevante divulgado ao mercado em 8 de agosto de 2019, informar aos seus acionistas
e ao mercado em geral que seu Conselho de Administração, devidamente assessorado pelo Comitê de Gestão
de Pessoas e Sustentabilidade, quando necessário, é o responsável por implementar o plano de sucessão dos
cargos de Presidente do Conselho de Administração e/ou de Diretor Presidente da Companhia.
Neste momento, o Conselho de Administração busca identificar e analisar os melhores cenários para cessar a
acumulação dos cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente da Companhia,
conciliando a manutenção da qualidade técnica e visão estratégica necessárias a ambos os cargos, assim como
assegurando que a transição transcorra visando aos melhores interesses da Companhia.
Por fim, informamos que, a acumulação dos cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor
Presidente, atualmente exercidos pelo Sr. Luiz Carlos Siqueira Aguiar, se encerrará no prazo de 1 (um) ano, a
contar do dia 8 de agosto de 2019, nos termos do artigo 20, inciso III, do Regulamento do Novo Mercado.
A Companhia ressalta que manterá seus acionistas e o mercado informados sobre qualquer desenvolvimento
relativo ao objeto deste comunicado, observando as melhores práticas de Governança Corporativa e a
legislação pertinente.
Em caso de dúvidas, entrar em contato com a área de Relações com Investidores: (11) 2199-7604 ou
ri@paranapanema.com.br.

Luiz Carlos Siqueira Aguiar
Diretor Presidente e de Relações com investidores
Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base estimativas e
suposições de nossa administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros
incluem informações sobre nossas intenções, estimativas ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de
Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem
informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que
incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões
semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e
suposições, porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados
futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou estimados pelas
declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de
controle ou previsão da Paranapanema.

