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FATO RELEVANTE
Programa de Recompra de Ações
Dias d’Ávila, 25 de junho de 2015. A PARANAPANEMA S.A. (“Companhia”, “Paranapanema”,
BM&FBovespa: PMAM3) comunica aos seus acionistas e ao mercado que, em atendimento às
disposições da Instrução CVM 358/02 e 10/80, e respectivas alterações, o Conselho de
Administração aprovou nesta data a abertura de um Programa de Recompra de Ações
(“Programa”) com as seguintes características:
1. Objetivo do Programa: manutenção das ações em tesouraria, para posterior cancelamento
ou alienação, com o objetivo de gerar valor aos seus acionistas;
2. Quantidade de ações a serem adquiridas: máximo de 12.000.000 (doze milhões) de ações
ordinárias de emissão da Companhia, que correspondem a 3,8% (três vírgula oito por cento)
das ações em circulação nesta data, limitada ao saldo de reserva de lucros da Companhia;
3. Quantidade de ações em circulação: conforme definição do artigo 5º da Instrução CVM
10/80, o volume de ações em circulação é de 319.152.437 (trezentas e dezenove milhões,
cento e cinquenta e duas mil e quatrocentas e trinta e sete) ações ordinárias;
4. Prazo: o Programa tem prazo de 365 dias, contados da presente data; e
5. Instituições Financeiras Intermediárias: as operações de aquisição serão realizadas a preço
de mercado no pregão da BM&FBOVESPA, com a intermediação das seguintes instituições
financeiras: Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários; Icap do Brasil
Corretora de Valores S.A.; Deutsche Bank – Corretora de Valores S.A.; Brasil Plural Corretora
de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.A; e Votorantim Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda.
Para mais informações, por favor, entre em contato com a área de Relações com Investidores: (11)
(11) 2199-7604 (r.7945/7845) ou ri@paranapanema.com.br.
Christophe Malik Akli
Diretor Presidente 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 inten ções, 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, porta nto, 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.
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MATERIAL FACT
Share Buyback Program
Dias d’Ávila, June 25, 2015. PARANAPANEMA S.A. (“Company”, “Paranapanema”, BM&FBovespa:
PMAM3), largest Brazilian non-integrated producer of refined copper, rods, wires, laminates, bars,
tubes, connections and its alloys, hereby informs its shareholders and the market that, in
accordance with CVM instruction 358/02 and 10/80 and its amendments, the Board of Directors
approved today a Share Buyback Program (“Program”) under the following terms and conditions:
1. Purpose of the Program: to hold shares in treasury for further cancellation or sale, with the
purpose of generating value to shareholders;
2. Quantity of shares to be acquired: maximum of 12,000,000 (twelve million) common
shares issued by the Company, corresponding to 3.8% (three point eight percent) of the
outstanding shares by this date, limited to Company’s profit reserves;
3. Outstanding shares: as per article 5 of CVM instruction 10/80, there are 319,152,437 (three
hundred nineteen million, one hundred fifty-two thousand, four hundred thirty-seven)
outstanding common shares;
4. Tenor: Program has a tenor of 365 days, counted as of today; and
5. Intermediate Financial Institutions: purchase transactions will be carried out at market
price on BM&FBOVESPA trading sessions, with intermediation of the following financial
institutions: Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários; Icap do Brasil
Corretora de Valores S.A.; Deutsche Bank – Corretora de Valores S.A.; Brasil Plural Corretora
de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.A; and Votorantim Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda.
For more information, please contact Investor Relations at +55 (11) 2199-7604 (ex. 7945/7845) or
ri@paranapanema.com.br.
Christophe Malik Akli
CEO & IRO

We make forward-looking statements that are subject to risks and uncertainties. These statements are based on estimates and assumptions of our Management and
information that the Company currently has access. Forward-looking statements include information on our intentions, estimates or current expectations, as well as those
of the Board of Directors and Executive Officers. Reservations in relation to statements and information about the future also include information about possible or
presumed operating results, as well as statements preceded by, followed by or that include the words "believe", "may", "will", "continue" "expects", "anticipates",
"intends", "plans", "estimates" or similar expressions. Statements and information about the future are not guarantees of per formance. They involve risks, uncertainties
and assumptions because they relate to future events and therefore depend on circumstances that may or may not occur. Future results and the creation of value for
shareholders may differ materially from those expressed or suggested by statements about the future. Many of the factors that will determine these results and values are
beyond our ability to control or predict.

