PARANAPANEMA S.A.
CNPJ/MF nº 60.398.369/0004-79 – NIRE 29.300.030.155
COMPANHIA ABERTA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores Acionistas da PARANAPANEMA S.A. para se reunirem
em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 12 de janeiro de 2012, às 11 horas,
na sede social da Companhia, situada na Via do Cobre nº 3.700, Área Industrial Oeste,
Complexo Petroquímico de Camaçari, em Dias D’Ávila(BA), CEP 42850-000, a fim de
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
1) Exame, discussão e deliberação sobre a proposta da Administração relativa à adesão
da Companhia ao segmento de listagem denominado Novo Mercado da
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros;
2) Exame, discussão e deliberação sobre a proposta da Administração de reforma e
consolidação do estatuto social da Companhia, incluindo a adequação às
disposições do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA,
a conformação ao objeto social decorrente das incorporações da Caraíba Metais
S.A. e da Eluma S.A. Indústria e Comércio pela Companhia, bem como a
atualização e revisão de dispositivos do estatuto social com vistas à adoção de
melhores práticas de governança corporativa;
3) Autorização para que a Administração da Companhia pratique todos os atos
complementares necessários à adesão da Companhia ao Novo Mercado da
BM&FBOVESPA.
Para que sejam admitidos na AGE, os acionistas deverão depositar na sede da Companhia,
ou nos locais indicados no “Manual para Participação de Acionistas”, em até 48 (quarenta e
oito) horas antes do início da AGE, os seguintes documentos: (i) documento de identidade,
(ii) instrumento de mandato, em caso de acionista representado por procurador, (iii) extrato
contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente dentro dos 5
(cinco) dias úteis que antecedem à data da AGE, os quais deverão ser requeridos com
antecedência de 3 (três) dias úteis antes da data de entrega pretendida, (iv) prova de poderes
de representação, no caso de pessoas jurídicas e fundos de investimento.
Os documentos pertinentes às matérias objeto de deliberação da AGE, incluindo, mas não
se limitando, à proposta de reforma do estatuto social e aos documentos previstos na
Instrução da CVM n. 481/09, encontram-se à disposição dos acionistas, a partir desta data,
na sede social, no endereço eletrônico da Companhia, em www.paranapanema.com.br/ri, da
Comissão de Valores Mobiliários – CVM, em www.cvm.gov.br, e da BM&FBovespa, em
www.bmfbovespa.com.br.
Nesta mesma data, a Companhia disponibilizou aos acionistas, nos mesmos endereços
eletrônicos mencionados acima, o “Manual para Participação de Acionistas – Assembleia
Geral Extraordinária”, contendo as informações e esclarecimentos relativos às matérias aqui
referidas, bem como modelo de procuração.
Dias D’Ávila, 14 de dezembro de 2011.
Valmir Marques Camilo
Presidente do Conselho de Administração

