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FATO RELEVANTE
Incêndio na Planta de Utinga
Dias d’Ávila, 21 de fevereiro de 2015. A PARANAPANEMA S.A. (“Companhia”, BM&FBovespa:
PMAM3) comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que nesta manhã ocorreu um incêndio
na fundição da linha Cast & Roll (tubos sem costura) localizada na unidade fabril de Utinga (Santo
André – SP).
O incêndio foi rapidamente controlado e não deixou feridos. Contudo, a linha de produção de Cast
& Roll foi afetada e sua operação está temporariamente interrompida. O prazo de interrupção
apenas poderá ser determinado após trabalho de engenharia completo.
A venda de tubos sem costura representou 6% da Receita Líquida da Companhia em 2014.
A Companhia manterá o mercado devidamente informado com relação ao desenvolvimento do
assunto acima.
Para mais informações, por favor, entre em contato com a área de Relações com Investidores: (11)
(11) 2199-7604 (r.7914/7845) ou ri@paranapanema.com.br.

Thiago Alonso de Oliveira
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Sobre a Paranapanema: Integrante do Novo Mercado da BM&FBovespa desde 2012, é a maior
produtora não-integrada de cobre refinado, vergalhões, fios trefilados, laminados, barras, tubos,
conexões e suas ligas. A receita líquida consolidada de 2014 alcançou R$4,7 bilhões. As operações
estão distribuídas em quatro unidades industriais no Brasil.
Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base estim ativas e suposições de nossa Administração e
informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas inten ções, 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, se guidas 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 expre ssos 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.
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MATERIAL FACT
Fire at Utinga plant
Dias d’Ávila, February 21, 2015. PARANAPANEMA S.A. (“Company”, “Paranapanema”,
BM&FBovespa: PMAM3) hereby informs its shareholders and the market that this morning there
was a fire in the foundry of the Cast & Roll line (seamless pipes) located at Utinga plant (Santo
André – SP).
The fire was quickly controlled and left no injuries. However, the Cast & Roll production line was
affected and its operation is temporarily suspended. The interruption period will only be
determined after the complete engineering work.
The seamless pipes sales represented 6% of 2014 Net Revenues.
The Company will keep the market fully informed about developments on this subject.
For more information, please contact Investor Relations at +55 (11) 2199-7604 (ex.7914/7845) or
ri@paranapanema.com.br.

Thiago Alonso de Oliveira
CFO & IRO

About Paranapanema: listed in the Novo Mercado segment at BM&FBovespa since 2012, is the
largest Brazilian non-integrated producer of refined copper, rods, wires, laminates, bars, tubes,
connections and their alloys. The Company’s 2014 consolidated net revenues amounted to R$4.7
billion. Operations are located in four industrial plants in Brazil.
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