PARANAPANEMA S.A.
CNPJ/MF nº 60.398.369/0004-79
NIRE 29.300.030.155
COMPANHIA ABERTA
AVISO AOS DEBENTURISTAS
PARANAPANEMA S.A. (“Companhia”), sociedade anônima de capital aberto com sede social na Via do Cobre,
nº. 3700, na cidade de Dias D’Ávila, no Estado da Bahia, CEP 42850-000, com seus atos constitutivos
registrados na Junta Comercial do Estado da Bahia sob o NIRE nº. 29.300.030.155, inscrita no CNPJ/ME sob
o n°. 60.398.369/0004-79, registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta
categoria A, com suas ações negociadas no segmento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”) sob o código PMAM3, comunica aos seus debenturistas que, no âmbito da 7ª (sétima) emissão de
debêntures conversíveis em ações, em duas séries, da espécie quirografária, sem garantia adicional
(“Debêntures”), nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 7ª (sétima) Emissão de Debêntures,
Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie Quirografária, sem Garantia Adicional, para Distribuição
Pública com Esforços Restritos de Colocação” da Paranapanema S.A. celebrado em 29 de agosto de 2017 (e
aditamento(s) posterior(es)), se encerra no dia 1 de setembro de 2019 o prazo de conversão das Debêntures
da 1ª (primeira) série (“Prazo de Conversão”).
Desta forma, no dia 2 de setembro de 2019, primeiro dia útil seguinte ao Prazo de Conversão, todas as
Debêntures da 1ª série pendentes de conversão serão obrigatoriamente convertidas em ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia (“Ações”). Apenas quantidades
inteiras de Ações serão entregues aos debenturistas, sendo que as frações de Ações serão pagas em moeda
corrente nacional, pelo mesmo preço de conversão adotado no cálculo do número de Ações (R$1,733333
por ação), no mesmo dia da entrega das Ações pelo Banco Liquidante (Banco Bradesco S.A.).
Ressalta-se, por fim, que a conversão das Ações será simultânea e proporcionalmente ajustada ao fator de
grupamento aprovado pelas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 29 de março de
2019, na proporção de 17 (dezessete) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal para 1
(uma) ação ordinária, nominativa, escritural e sem valor nominal. As frações das ações decorrentes da
aplicação do fator de grupamento serão pagas em moeda corrente nacional, pelo mesmo preço praticado no
leilão realizado pela Companhia em 22 de maio de 2019 em que as frações decorrentes do referido
grupamento foram alienadas (R$20,95 por ação), no mesmo dia da entrega das Ações pelo Banco Liquidante.
Mais informações poderão ser obtidas junto à área de Relações com Investidores da Companhia, por meio
do telefone +55 (11) 2199-7604 ou do e-mail ri@paranapanema.com.br.
Dias D´Ávila (BA), 30 de agosto de 2019.
Luiz Carlos Siqueira Aguiar
Diretor Presidente e de Relações com Investidores

