AVISO AOS ACIONISTAS DA
Paranapanema S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
Rua Felipe Camarão, n.º 500
Santo André – SP
CNPJ/MF n.º 60.398.369/0001-26
NIRE 35.300.316.355
A Paranapanema S.A. (“Companhia”) comunica aos seus acionistas que o Conselho de Administração, em
reunião realizada em 11 de julho de 2008, aprovou a extensão do prazo para exercício do direito de
preferência na subscrição de ações ordinárias decorrente do aumento do capital social da Companhia
deliberado em Reunião do Conselho de Administração de 13 de junho de 2008 (“Período Inicial de
Subscrição”), em 22 (vinte e dois) dias adicionais ao prazo inicialmente concedido aos acionistas da
Companhia.
Dessa forma, (a) o Período Inicial de Subscrição, iniciado em 16 de junho de 2008, passa a se encerrar no
dia 06 de agosto de 2008, e não mais no dia 15 de julho de 2008, como deliberado originalmente; e (b)
o período para colocação das ações que não forem subscritas no Período Inicial de Subscrição feita
mediante rateio, na proporção dos valores subscritos, entre os acionistas que tiverem feito constar, no
boletim de subscrição, pedido de reserva para subscrição das sobras (“Período de Subscrição das Sobras”),
ocorrerá no prazo de 5 (cinco) dias úteis, entre o dia 11 de agosto de 2008 e o dia 15 de agosto de
2008.
Essa extensão se deve à necessidade de sincronização dos prazos contratuais, previstos no Acordo de
Reestruturação Financeira e no Contrato de Abertura de Crédito e Outras Avenças.
Os outros termos e condições tomados na referida reunião de 13 de junho de 2008 permanecem
inalteradas.
Para obter maiores informações sobre a extensão do prazo para a subscrição e integralização no âmbito do
aumento de capital da Companhia, o acionista poderá entrar em contato com a Diretoria de Relações com
Investidores, através do telefone (11) 4463-7566, do fax (11) 4463-4034 ou do e-mail
dri@paranapanema.com.br.
As ações emitidas no contexto do aumento de capital em questão destinam-se exclusivamente à subscrição
pelos seus acionistas, exceto nas hipóteses de venda em bolsa de valores das ações não subscritas pelos
acionistas ou de negociação em bolsas de valores dos direitos de subscrição pelos acionistas. Este Aviso
aos Acionistas tem por único objetivo informar os atuais acionistas da Companhia sobre os termos e
condições do aumento de capital e os prazos para o exercício de seu direito de preferência, não consistindo
em nenhuma hipótese qualquer esforço de divulgação ou de oferta de valores mobiliários junto ao público
investidor.
Santo André, 11 de julho de 2008.
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