Santo André, 30 de outubro de 2015.

A
Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
Superintendência de Relações com Empresas – SEP
Rua Sete de Setembro, n°111 – Centro
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20050-901
A/C:

Sr. Guilherme Rocha Lopes
Gerência de Acompanhamento de Empresas 2

Ref: Ofício/CVM/SEP/GEA-2/N.º354/2015

Prezados Senhores,
A Paranapanema S.A. (a “Companhia”), por seu Diretor de Relações com Investidores, em resposta
ao Ofício/CVM/SEP/GEA-2/N.º354/2015, datado de 29 de outubro de 2015 (o “Ofício”), conforme
abaixo transcrito, vem, tempestivamente, prestar a V.Sas. as informações solicitadas:
1.
A Companhia esclarece que desconhece qualquer fato adicional à já reportada operação
com o Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão que possa justificar as oscilações na cotação de
suas ações, e reitera que, conforme reportado anteriormente, os efeitos sobre o preço das ações
não poderiam ser previstos pela Companhia, uma vez que o Deutsche Bank S.A. - Banco
Alemão, como proprietário das ações, poderia se desfazer de sua posição, sem qualquer
ingerência por parte da Companhia.
Permanecemos à disposição de V.Sas. para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se
fizerem necessários.
Atenciosamente,
Paranapanema S.A.

Hélio Baptista Novaes
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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Ofício nº 354/2015/CVM/SEP/GEA-2

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2015.

Ao Senhor
HÉLIO BAPTISTA NOVAES
Diretor de Relações com Investidores da
PARANAPANEMA SA
Rua Felipe Camarão 500 - Utinga
CEP 09.220-580 - Santo André - SP
Tel (11) 2199-7914 - Fax (11) 4461-4034
E-mail: ri@paranapanema.com.br
Assunto: Solicitação de esclarecimentos
Senhor Diretor,
1. Reportamo-nos ao ofício 3.228/2015-SAE da BM&FBOVESPA enviado em 26/10/2015 e ao Comunicado ao
Mercado tipo “Esclarecimentos Sobre Consultas CVM/BOVESPA”, assunto “Negociações atípicas de valores
mobiliários”, arquivado pela Companhia em 27/10/2015, às 19:44.
2. O ofício da BM&FBOVESPA se refere às “oscilações registradas com as ações”, assim como ao “número de
negócios e quantidade negociada”, incluindo uma tabela na qual está registrado que, até às 17:06, a cotação das
ações ON da Paranapanema acumulavam uma alta de 11,40%.
3. No Comunicado ao Mercado, a Companhia alega que: “as oscilações das ações de emissão da Companhia
verificadas por V.Sas. nos parecem estar diretamente relacionadas à liquidação financeira do Contrato de Troca
de Resultados de Fluxos Financeiros Futuros (Total Return Swap), (...).” e “...o Deutsche Bank S.A., em função
da liquidação da operação, poderia se desfazer das ações que adquiriu como forma de proteção (hedge), e os
efeitos sobre as ações não poderiam ser previstas.” (grifos nossos).
4. Tendo em vista que uma eventual operação por parte do Deutsche Bank de se desfazer de ações a princípio não
acarretaria um movimento de alta na cotação das ações da Companhia, pelo contrário, acarretaria um movimento
de baixa na cotação das ações da Companhia. Dessa forma, existe uma aparente inconsistência na alegação
apresentada.
5. Dessa forma, requeremos que V.Sª esclareça, no prazo assinalado neste expediente, se há algum fato que possa
justificar as oscilações na cotação das ações da Paranapanema.
6. Tal manifestação deverá incluir cópia deste Ofício e ser encaminhada ao Sistema IPE, categoria “Comunicado
ao Mercado”, tipo “Esclarecimentos sobre consultas CVM/BOVESPA”.
7. De ordem da Superintendência de Relações com Empresas – SEP, alertamos que caberá a esta autoridade
administrativa, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento no inciso II, do artigo 9º, da Lei nº
6.385/1976, e no artigo 7º c/c o artigo 9º da Instrução CVM nº 452/2007, determinar a aplicação de multa
cominatória, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de outras sanções administrativas, pelo não
atendimento ao presente Ofício, ora também enviado por e-mail, até o dia 30 de outubro de 2015.
Atenciosamente,
GUILHERME ROCHA LOPES
Gerente de Acompanhamento de Empresas 2
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