FATO RELEVANTE
Dias d’Ávila, 31 de maio de 2016. A PARANAPANEMA S.A. (“Companhia”, BM&FBovespa: PMAM3),
a maior produtora brasileira não-integrada de cobre refinado, vergalhões, fios trefilados, laminados,
barras, tubos, conexões e suas ligas, em atendimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da
Lei nº 6.404/76, conforme alterada, e na Instrução CVM nº 358/02, e respectivas alterações,
comunica a seus acionistas e ao mercado que contratou o Rothschild para aconselhar a Companhia
na implementação de medidas para fortalecer e readequar a sua estrutura de capital, liquidez e
perfil de seu endividamento.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre qualquer
desenvolvimento relativo ao objeto desta comunicação.
Para mais informações, por favor, entre em contato com a área de Relações com Investidores: (55)
(11) 2199-7604 ou ri@paranapanema.com.br.

Hélio Baptista Novaes
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.

MATERIAL FACT
Dias d’Ávila, May 31, 2016. PARANAPANEMA S.A. (“Company”, “Paranapanema”, BM&FBovespa:
PMAM3) largest Brazilian non-integrated producer of refined copper, rods, wires, rolled, bars, tubes,
fittings and its alloys, pursuant to paragraph 4, article 157 of Law 6,404/76, as amended, and to CVM
Instruction 358/02, as amended, hereby informs its shareholders and the market that has hired
Rothschild to advise the Company in implementing measures to strengthen and restructure capital
structure, liquidity and debt profile.
Company will keep its shareholders and the market updated on any developments over this matter.
For more information, please
ri@paranapanema.com.br.

contact

Investor

Relations:

(55)

(11)

2199-7604

or

Hélio Baptista Novaes
Chief Financial and Investor Relations Officer

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 poss ible 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 performance. 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.

