AVISO AOS ACIONISTAS
Pagamento de Dividendos
Dias d’Ávila, 29 de abril de 2016. A PARANAPANEMA S.A. (“Companhia”, BM&FBovespa: PMAM3), a
maior produtora brasileira não-integrada de cobre refinado, vergalhões, fios trefilados, laminados,
barras, tubos, conexões e suas ligas, vem por meio deste, informar aos seus acionistas que a
Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2016 aprovou a proposta da administração
da Companhia referente ao pagamento de dividendos mínimos obrigatórios, correspondentes a 25%
do lucro líquido ajustado, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, no
valor total de R$24.186.155,04 (vinte e quatro milhões, cento e oitenta e seis mil, cento e cinquenta
e cinco reais e quatro centavos). O valor do dividendo por ação ordinária corresponde a R$0,07578.
O pagamento dos dividendos se dará em 24 de junho de 2016, nos termos do art. 27 do Estatuto
Social da Companhia. Não haverá incidência de atualização e juros sobre os dividendos entre a data
de declaração e a data de pagamento.
Os acionistas que terão direito ao recebimento dos dividendos são aqueles inscritos nos registros da
Companhia em 29 de abril de 2016. Consequentemente, as ações de emissão da Companhia
passarão a ser negociadas “ex-dividendos” a partir de 2 de maio de 2016.
Para mais informações, por favor, entre em contato com a área de Relações com Investidores: (11)
2199-7604 ou ri@paranapanema.com.br.
Hélio Baptista Novaes
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

NOTICE TO SHAREHOLDERS
Dividends Payment
Dias d’Ávila, April 29, 2016. PARANAPANEMA S.A. (“Company”, “Paranapanema”, BM&FBovespa:
PMAM3) largest Brazilian non-integrated producer of refined copper, rods, wires, rolled, bars, tubes,
fittings and its alloys, hereby informs its shareholders and the market that the Ordinary
Shareholders Meeting (“OGM”) held on April 29, 2016 has approved the management proposal
related to the payment of minimum mandatory dividends, corresponding to 25% of the adjusted net
profit related to fiscal year ended December 31, 2015, in the total amount of R$24,186,155.04
(twenty four million one hundred and eighty six thousand one hundred and fifty five Reais and four
cents). The dividend per common share correspond to R$0.07578.
The payment date will be June 24, 2016, as per article 27 of Company’s Bylaws. There will be no
monetary restatement and interests on the dividends from the filling date and the payment date.
All shareholders as of April 29, 2016 are entitled to receive the dividends. As a consequence,
Company’s shares will be negotiated “ex-dividends” as of May 2, 2016.
For more information,
ri@paranapanema.com.br.
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