Dias d’Ávila, 25 de maio de 2018. A PARANAPANEMA S.A. (“Companhia”, B3: PMAM3), a maior
produtora brasileira não-integrada de cobre refinado, vergalhões, fios trefilados, laminados, barras,
tubos, conexões e suas ligas, vem a público informar que a greve nacional dos caminhoneiros tem
impactado as operações de logística da Companhia, com reflexo nas entregas das mercadorias aos
clientes, e, caso a situação não seja normalizada nos próximos dias, haverá impacto no
abastecimento de matéria-prima da planta localizada em Dias D’Ávila, atingindo a sua produção.
Por fim, persistindo a greve por mais alguns dias as unidades da Companhia poderão ter suas
operações reduzidas ou suspensas
A Companhia está empenhada em minimizar os reflexos da paralisação em todos os níveis de sua
estrutura.
Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a área de Relações com Investidores: (11)
2199-7604 ou ri@paranapanema.com.br.

André Luís da Costa Gaia
Diretor Financeiro e de Relações com investidores

Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base estimativas e
suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros
incluem informações sobre nossas intenções, estimativas ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de
Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem
informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que
incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões
semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e
suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados
futuros e a criação de valor para os Acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou estimados pelas
declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de
controle ou previsão da Paranapanema.

