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FATO RELEVANTE

Paranapanema S.A. (“Paranapanema”) em conjunto com sua controlada Caraíba
Metais S.A. (“Caraíba”), em atendimento ao disposto no Parágrafo 4º do Art. 157 da Lei
nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei 6.404/76”) e na Instrução CVM nº 358/02, vêm
divulgar aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
Nesta data a Diretoria Executiva da Paranapanema apresentou proposta ao seu Conselho
de Administração para elaboração de estudos técnicos visando possível incorporação da
Caraíba ao capital da Paranapanema.
Os referidos estudos, baseados em discussões formuladas no nível da Diretoria Executiva
da Paranapanema, buscariam a identificação de uma melhor estrutura societária para
ambas as companhias que permita: (i) alinhar os interesses de seus acionistas; (ii)
simplificar a sua organização, reduzindo custos administrativos e gerenciais; (iii)
possibilitar o aumento de liquidez das ações de emissão da Paranapanema; e (iv) obter
maior eficiência no corpo administrativo, com vistas a atingir maior agilidade na
execução de decisões estratégicas e comerciais da Paranapanema, com conseqüente
fortalecimento das respectivas estruturas patrimoniais, operacionais e organizacionais do
grupo de companhias controladas pela Paranapanema.
Diante das considerações apresentadas, o Conselho de Administração da Paranapanema
aprovou a proposta da sua Diretoria Executiva, autorizando que todas as medidas
necessárias sejam tomadas no âmbito de ambas as companhias, com vistas à elaboração
dos mencionados estudos.
Santo André (SP) e Dias D’Ávila (BA), 07 de outubro de 2009.
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