AVISO AOS ACIONISTAS DA

Paranapanema S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
Rua Felipe Camarão, n.º 500
Santo André – SP
CNPJ/MF n.º 60.398.369/0001-26
A Paranapanema S.A. (“Companhia”) comunica aos seus acionistas que o Conselho de Administração
aprovou o aumento do capital social da Companhia, nos limites do capital autorizado estabelecido no
Estatuto Social, em reunião realizada em 13 de junho de 2008, nos termos e condições descritos abaixo:

Valores Mínimo e Máximo do Aumento e Quantidade de Ações a Serem Emitidas. O aumento do capital
social da Companhia será do montante mínimo de R$381.123.889,00 (trezentos e oitenta e um milhões,
cento e vinte e três mil, oitocentos e oitenta e nove reais) (“Valor Mínimo de Subscrição”), com a emissão
de 83.763.492 (oitenta e três milhões, setecentos e sessenta e três mil, quatrocentas e noventa e duas)
ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, podendo alcançar o montante máximo de
R$645.000.001,10 (seiscentos e quarenta e cinco milhões, um real e dez centavos) (“Valor Máximo de
Subscrição”), com a emissão de 141.758.242 (cento e quarenta e um milhões, setecentas e cinqüenta e
oito mil, duzentas e quarenta e duas) ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal,
passando o capital social de R$967.880.493,53 (novecentos e sessenta e sete milhões, oitocentos e
oitenta mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinqüenta e três centavos), dividido em 72.042.611
(setenta e dois milhões, quarenta e dois mil, seiscentas e onze) ações escriturais, sem valor nominal,
sendo 71.048.746 (setenta e um milhões, quarenta e oito mil, setecentas e quarenta e seis) ações
ordinárias e 993.865 (novecentas e noventa e três mil, oitocentas e sessenta e cinco) ações preferenciais,
para até R$1.612.880.494,63 (um bilhão, seiscentos e doze milhões, oitocentos e oitenta mil,
quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos), dividido em 213.800.853 (duzentas e
treze milhões, oitocentas mil, oitocentas e cinqüenta e três) ações escriturais, sem valor nominal, sendo
212.806.988 (duzentas e doze milhões, oitocentas e seis mil, novecentas e oitenta e oito) ações ordinárias
e 993.865 (novecentas e noventa e três mil, oitocentas e sessenta e cinco) ações preferenciais, caso o
Valor Máximo de Subscrição seja alcançado.
Direitos Conferidos pelas Ações. As ações ordinárias conferirão aos seus titulares: (i) direito de voto nas

assembléias gerais da Companhia, sendo que a cada ação corresponderá o direito a um voto; (ii) direito
ao dividendo obrigatório, em cada exercício social, não inferior a 25,0% (vinte e cinco por cento) do lucro
líquido de cada exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de
1976 (“Lei das Sociedades por Ações”); (iii) direito de alienar as Ações, nas mesmas condições
asseguradas aos acionistas controladores, no caso de alienação, direta ou indireta, a título oneroso do
controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas
(tag along); (iv) direito de alienar as ações em oferta pública a ser realizada pelos acionistas
controladores, em caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou de cancelamento de
listagem das ações no Nível 1 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo – BVSP
(“Bovespa”), (exceto se para listagem do Nível 2 de Governança Corporativa ou no Novo Mercado da
Bovespa) pelo seu valor econômico, apurado mediante laudo de avaliação elaborado por empresa
especializada e independente quanto ao poder de decisão da Companhia, seus administradores e/ou
acionistas controladores; e (v) direito ao recebimento integral de dividendos e demais distribuições
pertinentes às ações que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da homologação do aumento
de capital e todos os demais benefícios conferidos aos titulares das ações ordinárias.
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Regime de Colocação das Ações. As ações ordinárias serão colocadas em regime de subscrição privada,
sendo que os acionistas poderão exercer seu direito de preferência na subscrição das ações,
independentemente da espécie das ações de que são titulares, e na medida necessária para a
manutenção de suas participações proporcionais no capital social da Companhia, ou seja, na proporção de
196,836469896%, conforme o parágrafo 1.º, “b” do artigo 171 da Lei das Sociedades por Ações, e nos
termos do artigo 8.º do Estatuto Social da Companhia.
Procedimentos para Subscrição das Ações. Os acionistas interessados em exercer seu direito de

preferência na subscrição de ações deverão comparecer, a partir de 16 de junho de 2008 até o dia 15 de
julho de 2008 (“Prazo Inicial de Subscrição”), a fim de preencher o respectivo boletim de subscrição,
munidos de documento de identidade e cartão de CPF, no caso de acionistas pessoas físicas, ou
documentação que comprove a identidade do representante, bem como de poderes para representação
de acionistas pessoas jurídicas, às agências especializadas no atendimento aos acionistas do Banco Itaú
S.A., instituição financeira prestadora dos serviços de ações escriturais da Companhia (“Agente
Escriturador”), nos endereços listados abaixo (“Agências Especializadas”):
São Paulo (SP)
Rio de Janeiro (RJ)
Curitiba (PR)
Porto Alegre (RS)
Belo Horizonte (MG)
Salvador (BA)
Brasília (DF)

Rua Boa Vista, 176 – Subsolo
Rua Sete de Setembro, 99 - Subsolo
Rua João Negrão, 65 – Sobreloja
Rua Sete de Setembro, 746 - Térreo
Av. João Pinheiro, 195 - Subsolo
Avenida Estados Unidos, 50 - 2º andar
SCS Quadra 3 – Ed. D’Angela 30 Bl A - Sobreloja

fone: (11) 3247-3138/3139
fone: (21) 2202-2593/2508
fone: (41) 3320-4128/4129
fone: (51) 3210-9150/9151
fone: (31) 3249-3524/3534
fone: (71) 3319-8010
fone: (61) 3316-4849/4850

No ato da subscrição, o acionista deverá integralizar à vista, em moeda corrente nacional o preço total
das ações que subscrever. Os acionistas da Companhia que detiverem créditos junto a ela nos termos do
Acordo de Reestruturação Financeira da Paranapanema S.A. e Outras Avenças, firmado em 19 de
dezembro de 2006, conforme aditado posteriormente em 17 de agosto de 2007 (“Acordo de
Reestruturação”), poderão utilizar tais créditos para integralizar à vista o preço total das ações que
subscrever, sendo tal liquidação realizada diretamente junto à Companhia. O não preenchimento do
boletim de subscrição, ou a não integralização do preço de emissão das ações até o término do Prazo
Inicial de Subscrição, serão considerados como renúncia do acionista ao seu direito de preferência na
subscrição das ações. As ações da Companhia deverão ser negociadas ex-direitos de subscrição a partir
de 16 de junho de 2008.

Colocação das Ações Não Subscritas e Homologação do Aumento de Capital. Os acionistas, no ato do

preenchimento do boletim de subscrição, também poderão manifestar seu interesse na subscrição de
eventuais ações não subscritas, se houver. A colocação das ações que não forem subscritas será feita
mediante rateio, na proporção dos valores subscritos, entre os acionistas que tiverem feito constar, no
boletim de subscrição, pedido de reserva para subscrição das sobras, no prazo de 5 (cinco) dias, entre o
dia 17 de julho de 2008 e o dia 21 de julho de 2008 (“Período de Subscrição das Sobras”). Decorrido o
Período de Subscrição das Sobras, o Conselho de Administração deverá se reunir e homologar o aumento
de capital no valor cuja subscrição tenha efetivamente sido verificada, caso não ocorra a subscrição do
Valor Máximo de Susbcrição, desde que o Valor Mínimo de Subscrição tenha sido atingido.

Estipulação e Justificativa do Preço de Emissão. O preço de emissão das ações é de R$4,55 (quatro reais
e cinquenta e cinco centavos) por ação ordinária, tendo sido estipulado nos termos do Artigo 170,
parágrafo 1º, inciso II da Lei das Sociedades por Ações, com base no valor das ações respaldado por
laudo de avaliação preparado pela KPMG Corporate Finance Ltda., empresa especializada independente,
de acordo com o método de fluxo de caixa descontado. O entendimento do Conselho de Administração é
de que o critério de perspectiva de rentabilidade da companhia é o mais representativo do valor
econômico das ações e o mais adequado para evitar a diluição injustificada das atuais participações
acionárias dos acionistas, uma vez que a Companhia tem suas ações listadas em mercado de bolsa, mas
com liquidez reduzida, e que o método de fluxo de caixa descontado é método apropriado e consagrado
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para aferir a perspectiva de rentabilidade da companhia. Ademais, o método de fluxo de caixa descontado
é o método previsto para embasar a fixação do preço das ações a serem utilizadas para dação em
pagamento de parcela da dívida da Companhia perante as partes do Acordo de Reestruturação Financeira
da Paranapanema S.A. e Outras Avenças, firmado pela Companhia e pelos Acionistas Credores em 19 de
dezembro de 2006, conforme aditado posteriormente em 17 de agosto de 2007 (“Acordo de
Reestruturação”).

Destinação do Aumento de Capital. O aumento de capital se destina à redução do endividamento da

Companhia, mediante (i) dação em pagamento de ações a serem subscritas pelos acionistas credores, em
cumprimento do disposto no Acordo de Reestruturação, relativo ao pagamento inicial e proporcional de
dívida aos credores realizado em 18 de junho de 2007, e (ii) dação em pagamento de ações a serem
emitidas e subscritas pelos bancos credores, em cumprimento do disposto no Contrato de Abertura de
Crédito, firmado entre a Companhia, o Banco Santander Banespa S.A., o Banco UBS Pactual S.A., Eluma
S.A. Indústria e Comércio e Caraíba Metais S.A. em 06 de junho de 2007, conforme aditado
posteriormente (“Contrato de Abertura de Crédito”), sendo que os recursos eventualmente auferidos com
a integralização, em dinheiro, de ações emitidas neste aumento de capital serão utilizados pela
Companhia para reduzir seu endividamento de curto prazo.

Para obter maiores informações sobre o aumento de capital e as condições para subscrever e integralizar
as ações emitidas, o acionista poderá entrar em contato com a Diretoria de Relações com Investidores,
através
do
telefone
(11)
4463-7566,
do
fax
(11)
4463-4034
ou
do
e-mail
jmontemurro@paranapanema.com.br.
As ações emitidas no contexto do aumento de capital em questão destinam-se exclusivamente à
subscrição pelos seus acionistas, exceto nas hipóteses de venda em bolsa de valores das ações não
subscritas pelos acionistas ou de negociação em bolsas de valores dos direitos de subscrição pelos
acionistas. Este Aviso aos Acionistas tem por único objetivo informar os atuais acionistas da Companhia
sobre os termos e condições do aumento de capital e os prazos para o exercício de seu direito de
preferência, não consistindo em nenhuma hipótese qualquer esforço de divulgação ou de oferta de
valores mobiliários junto ao público investidor.
Santo André, 13 de junho de 2008.
PARANAPANEMA S.A.
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