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COMUNICADO AO MERCADO
Novo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Dias d’Ávila, 25 de junho de 2015. A PARANAPANEMA S.A. (“Companhia”, BM&FBovespa:
PMAM3), a maior produtora não-integrada de cobre refinado, vergalhões, fios trefilados,
laminados, barras, tubos, conexões e suas ligas, comunica aos seus acionistas e ao mercado em
geral que, em reunião do Conselho de Administração da Companhia nesta data, foi eleito Hélio
Baptista Novaes para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.
Hélio é graduado em engenharia civil pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com
especialização em economia e negócios pela Fundação Dom Cabral e INSEAD. Com vasta
experiência em gestão financeira, teve passagens por empresas como Natura, Even Construtora,
Quattor Petroquímica, Odebrecht, e mais recente na Eldorado Brasil Celulose.
Hélio toma posse e inicia seu mandato a partir do dia 15 de julho para fortalecer o time de gestão e
contribuir com sua experiência na estabilização dos resultados da Companhia e criação de valor aos
acionistas.

Christophe Malik Akli
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.

