DIAS D’ÁVILA, 25 DE SETEMBRO DE 2017. PARANAPANEMA S.A. (“Companhia”, B3: PMAM3), juntamente com sua sociedade
controlada CDPC – Centro de Distribuição de Produtos de Cobre Ltda., em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em
especial a Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, em referência ao anteriormente
divulgado por meio de Fatos Relevante e Comunicados ao Mercado relativos ao processo de readequação da estrutura
de capital da Companhia e de reestruturação de seu endividamento financeiro (“Reestruturação”), vem informar aos
seus investidores e ao mercado em geral que concluiu, com sucesso, seu processo de Reestruturação.
Nos termos do Fato Relevante de 08 de agosto de 2017, a Companhia vem informar que concluiu todas as condições
suspensivas para a implementação da Reestruturação junto a seus principais credores financeiros, representando cerca
de 84% do total das dívidas financeiras da Companhia.
Ao concluir, com sucesso, seu processo de Reestruturação, a Companhia obteve redução de 28% e alongamento de
cerca de 94% de sua dívida financeira, que passará a ter prazo médio de aproximadamente 4,5 anos, números não
auditados. Além disso, houve a capitalização, por meio de oferta públicas restritas de ações e de debêntures
mandatoriamente conversíveis em ações, de R$712 milhões. A Companhia dedicar-se-á, doravante, à implementação
do seu plano de negócios e estratégia de crescimento.
A Companhia agradece a todos os envolvidos na Reestruturação, incluindo seus administradores, colaboradores e
assessores jurídicos e financeiros por todo esforço e dedicação em favor da Companhia, além das comunidades onde a
Companhia atua, seus clientes e fornecedores, além, é claro, de seus acionistas e credores.
A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral informados sobre os seus negócios. Mais informações
poderão ser obtidas junto com a área de Relações com Investidores da Companhia, por meio do telefone +55 (11)
2199-7604, ou por meio do e-mail ri@paranapanema.com.br.

Dias d’Ávila/BA, 25 de setembro de 2017.
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