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Companhia Aberta
Aviso aos Acionistas
Resultado do Leilão de Frações Remanescentes
Dias D’Ávila, 27 de maio de 2019. A Paranapanema S.A. (“Companhia”), vem informar
aos seus acionistas e ao mercado em geral que, as frações de ações resultantes do
grupamento aprovado pela Companhia nas Assembleias Gerais Ordinária e
Extraordinária realizadas em 29 de março de 2019 foram apuradas, grupadas, e levadas
a leilão nos dias 14, 17 e 22 de maio de 2019 na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
No leilão realizado no dia 22 de maio de 2019 foram alienadas 14.980 (quatorze mil e
novecentas e oitenta) ações ordinárias, totalizando o montante de R$ 313.795,80
(trezentos e treze mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), ao preço
médio de R$ 20,95 (vinte reais e noventa e cinco centavos) por ação ordinária vendida.
O valor obtido com o leilão, conforme descrito acima, será rateado proporcionalmente
aos titulares das respectivas frações, e disponibilizado aos acionistas no dia 03 de junho
de 2019, da seguinte forma:
a) àqueles com ações depositadas no Banco Escriturador, com os dados cadastrais e
bancários atualizados, mediante crédito a ser efetuado nas contas correntes em
Instituição Financeira por eles indicados. Aqueles que não possuírem seus dados
cadastrais e bancários atualizados deverão apresentar-se na Agência Bradesco de sua
preferência, munidos de CPF, RG e comprovante de residência, se pessoa física, ou
cópia do último estatuto social/contrato social consolidado e suas respectivas alterações
com os documentos comprobatórios de representação devidamente arquivados nos
órgãos competentes, incluindo o instrumento de mandato, se aplicável, se pessoa
jurídica. O acionista deverá atualizar seus dados cadastrais junto ao Banco Escriturador
para que o pagamento dos respectivos valores seja efetuado.
b) àqueles com ações depositadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, por intermédio
das Instituições e/ou Corretoras que mantêm suas posições em custódia.
Para maiores informações, por favor, entrar em contato com a área de Relações com
Investidores: (11) 2199-7604 ou ri@paranapanema.com.br.

Dias D´Ávila/BA, 27 de maio de 2019.
André Luis da Costa Gaia
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

