Dias d’Ávila, 07 de fevereiro 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:







Realizou acordos com seus fornecedores garantindo 100% de seu fornecimento obtendo um TC/RC
ligeiramente próximo ao benchmark atual;
Buscou um acordo de trade-in de catodo (compra de matéria-prima e venda casada de catodo) que
está em processo de formalização para o período de fevereiro a dezembro de 2018, representando
volume total de 59.400 toneladas de catodo;
Refez o bid para assegurar a venda de toda a sua produção de Lama Anódica durante o ano de 2018,
cujo o contrato está sendo finalizado, para uma quantidade estimada de até 750 toneladas, sendo que
em 2017 foram produzidas 685 toneladas; e
A Companhia tem programado um CAPEX de cerca de R$320 milhões para 2018, para investimentos
em garantia operacional ou mandatórios e investimentos focados em desgargalamento da produção,
sendo que estes valores dependem ainda de captação de linhas de financiamento específicas bem
como maior detalhamento dos projetos e subsequente aprovação da diretoria executiva. O CAPEX de
desgargalamento inclui investimentos de R$45 milhões em 2018 e prevê mais R$155 milhões
aproximadamente ao longo de 2019 e 2020. O processo de desgargalamento permitirá a Companhia
obter em seu smelter um melhor mix de matéria-prima que trará uma melhor rentabilidade em suas
operações.

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.

