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COMPANHIA ABERTA

Fato Relevante

Dias D’Avila, 18 de fevereiro de 2013. A Paranapanema S.A., empresa de capital
aberto, listada no Novo Mercado da BM&FBovespa, sob o ticker PMAM3, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 60.398.369/0004-79, informa a celebração de aditamento ao
Contrato de Troca de Resultados de Fluxos Financeiros Futuros (swaps) celebrado em
05 de dezembro de 2012 entre a Paranapanema S.A. e o Deustche Bank S.A. – Banco
Alemão, aprovado pelo Conselho de Administração em 18 de fevereiro de 2013, com as
principais condições descritas a seguir:
1. Montante de referência agregado em reais (valor nocional): suplementado em até
R$ 25 milhões (vinte e cinco milhões de reais);
2. Prazo máximo para a data inicial das operações: 06 (seis) meses; e,
3. Prazo máximo de vigência das operações mantido em até 36 (trinta e seis)
meses.
Nos termos dos swaps, a Paranapanema S.A. receberá o equivalente à variação do preço
de mercado das ações de sua própria emissão (PMAM3), acrescido dos proventos
distribuídos durante o prazo de vigência, ao passo em que estará obrigada a pagar uma
taxa equivalente à variação de 100% (cem por cento) do CDI – Certificado de Depósito
Interbancário (taxas médias referenciais dos depósitos financeiros, divulgadas pela
CETIP), acrescida de spread estabelecido entre as partes.
O Deustche Bank S.A. – Banco Alemão poderá negociar ações da Paranapanema S.A.
como forma de proteção (hedge) para as operações, observadas as normas e
regulamentação vigentes. Não é possível prever os efeitos sobre o preço das ações
decorrentes desses negócios.
As operações não alteram a quantidade de ações em circulação da Paranapanema S.A. e
o resultado das operações nos termos dos swaps, ao final de seus respectivos prazos,
será liquidado financeiramente.
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