PARANAPANEMA S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ n.º 60.398.369/0001-26
NIRE 35.300.316.355

FATO RELEVANTE
Santo André, 13 de novembro de 2008. A Paranapanema S.A. (“Companhia”),
companhia aberta listada no segmento Nível 1 de Práticas Diferenciadas de Governança
Corporativa da Bovespa (PMAM3 e PMAM4), vem informar aos seus acionistas e ao
mercado em geral que efetuou, nesta data, o fechamento e a liquidação financeira da venda
de 100% das ações detidas pela Companhia na Mineração Taboca S.A. (“Taboca”),
representando 99,9999995% do capital social da Taboca, e uma quota do capital social
detido pela Companhia na Mamoré Mineração e Metalurgia Ltda. (“Mamoré”), subsidiária da
Taboca, para a sociedade Serra da Madeira Participações Ltda. (“Serra da Madeira”),
sociedade integrante do grupo societário da mineradora Minsur S.A., principal produtora de
estanho do Peru, nos termos do Instrumento Particular de Compra e Venda de Participações
e Outras Avenças (“Contrato de Compra e Venda”), celebrado pela Companhia e a Serra da
Madeira e aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia em 19 de
setembro de 2008, e divulgado em Fato relevante em 22 de setembro de 2008, e do
Aditamento ao Contrato de Compra e Venda, firmado pelas partes na data de hoje.
A venda foi contratada pelo valor de R$850.000.000,00 (oitocentos e cinqüenta milhões de
reais), o qual, após os ajustes realizados anteriormente ao fechamento e originalmente
previstos no Contrato de Compra e Venda, resultou no pagamento à Companhia do montante
de R$413.482.190,92 (quatrocentos e treze milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, cento
e noventa reais e noventa e dois centavos) recebidos e liquidados nesta data.
As ações da Taboca, que se encontravam oneradas em virtude de servirem de garantia real à
2ª série da 6a Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real,
em Duas Séries, da Companhia (“6ª Emissão”) foram desoneradas em conformidade com a
aprovação concedida pela Assembléia Geral de Debenturistas da 2.ª Série da 6ª Emissão
iniciada em 09 de outubro de 2008 e concluída em 10 de outubro de 2008, conforme previsto
em cláusula da Escritura de Emissão das Debêntures.
Com o fechamento da venda, a Companhia, empregou parcela dos recursos recebidos com a
venda de Taboca e Mamoré para efetuar o resgate antecipado de no mínimo 50% das
debêntures da 2ª Série da 6ª Emissão ainda em circulação, e efetuou a conseqüente
conversão obrigatória das debêntures remanescentes em ações ordinárias de emissão da
Companhia, sempre em cumprimento com os termos da Escritura da 6ª Emissão.
Assim, na presente data, foram liquidadas as 926 (novecentas e vinte seis) debêntures da 2ª
Série da 6ª Emissão que remanesciam em circulação, equivalentes ao montante de
R$491.540.384,20 (quatrocentos e noventa e um milhões, quinhentos e quarenta mil,
trezentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos).
Em decorrência desta conversão de debêntures realizada, foram emitidas pela Companhia
53.782.100 novas ações ordinárias, escriturais, sem valor nominal, ao preço de emissão de
R$4,55 por ação, em observância aos critérios de conversão previstos na Escritura da 6ª
Emissão. Desse modo, o capital social da Companhia passou de R$1.823.260.605,48 (um
bilhão, oitocentos e vinte e três milhões, duzentos e sessenta mil, seiscentos e cinco reais e
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quarenta e oito centavos), para R$2.067.969.160,48 (dois bilhões, sessenta e sete milhões,
novecentos e sessenta e nove mil, cento e sessenta reais e quarenta e oito centavos), a ser
homologado em futura reunião do Conselho de Administração.
As novas ações emitidas por força desta conversão farão jus integralmente a todos os
benefícios, inclusive dividendos, juros sobre capital próprio e outras remunerações de capital
que vierem a ser distribuídas pela Companhia a partir da emissão.
A composição de capital passa ser a seguinte:
Evolução e Composição do Capital Social
Ordinárias
Preferenciais
Total de ações
Total de ações ex-tesouraria
Free float
Capital Social (Em Reais)

28/08/08
259.044.375
993.865
260.038.240
260.013.910
218.043.232
1.823.260.605,48

Part.%
99,62%
0,38%
100,00%
99,99%
83,85%

13/11/08
312.826.475
993.865
313.820.340
313.796.010
269.662.040

Part.%
99,68%
0,32%
100,00%
99,99%
85,93%

2.067.969.160,48

Com a alienação da Taboca e da Mamoré e a liquidação da 6ª Emissão, concluímos a última
fase do processo de reestruturação financeira da Paranapanema, nos termos do Acordo para
a Reestruturação Financeira da Paranapanema S.A. e Outras Avenças, firmado em 19 de
dezembro de 2006 e aditado posteriormente em 17 de agosto de 2007. Desta forma, a
Paranapanema e suas subsidiárias ingressam em uma nova e importante etapa, favorecidas
pela redução significativa de seu endividamento e uma posição sólida de caixa, conquistada a
despeito do contexto atual de restrição de liquidez no mercado financeiro local e
internacional.
Dóris Beatriz França Wilhelm
Diretora de Relações com Investidores
Paranapanema S.A.
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