FATO RELEVANTE
DIAS D’ÁVILA, 8 DE AGOSTO DE 2019. 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, 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, conforme alterada, vem, por meio do presente Fato
Relevante, informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião realizada na presente data,
o Conselho de Administração da Companhia indicou aos cargos vagos de membros titulares do Conselho
de Administração os Srs. Jair Luis Mahl e Luiz Carlos Siqueira Aguiar, este último nomeado Presidente do
Conselho de Administração.
A indicação dos Srs. Luiz Carlos Siqueira Aguiar e Jair Luis Mahl como membros do Conselho de
Administração da Companhia será objeto de ratificação na próxima Assembleia Geral, conforme Artigo 12,
parágrafo 10, do Estatuto Social da Companhia.
O Sr. Jair Luis Mahl é graduado em Administração de Empresas, pós-graduado em Controladoria e em
Gestão Pública, e especialista em Gerenciamento e Gestão Financeira em Mercado de Capitais. É
empregado de carreira da Caixa Econômica Federal desde 1990, tendo atuado na rede de atendimento e
em diversas áreas negociais. Na matriz da Caixa Econômica Federal atuou nas áreas de Estratégia de rede
e Risco de Crédito, exercendo funções executivas. Em junho de 2016, assumiu a Diretoria de Reestruturação
de Operações e Novos Negócios de Grandes Clientes, área responsável pela negociação de soluções para
os maiores clientes da Caixa Econômica Federal. Em fevereiro de 2018, assumiu interinamente a VicePresidência Corporativa. Em 13 de novembro de 2018, tomou posse como Vice-Presidente de Habitação.
O Sr. Luiz Carlos Siqueira Aguiar é economista, graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal
do Paraná (1987), possui Mestrado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(1994), com especialização em Banking pela FGV-SP e pela universidade do Texas (1994) e em Governança
Corporativa pela Fundação Dom Cabral (1994). Foi do Conselho de Administração da Companhia de 2016 a
2018, sendo Presidente do Conselho de Administração de mai/2017 a dez/2018. Exerceu cargos executivos
no Banco do Brasil, Embraer e CGG Trading, além de cargos no Conselho de Administração da CPFL, Solví
Participações e SBCE.
A Companhia informa ainda que, na presente data, o Sr. Marcos Paletta Camara deixa o cargo de Diretor
Presidente da Companhia. Diante da vacância do cargo de Diretor Presidente da Companhia, o Conselho
de Administração designou o Sr. Luiz Carlos Siqueira Aguiar, atual Presidente do Conselho de
Administração, para ocupar, interinamente, o cargo de Diretor Presidente, até a indicação de novo
profissional para o cargo. A Companhia ressalta que tomará as providências necessárias à cessação da
cumulação dos cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente, nos termos do
Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
A administração da Companhia agradece o Sr. Marcos Paletta Camara pelo empenho e dedicação à
Companhia durante o período em que exerceu suas funções, desejando-lhe votos de sucesso.

Mais informações poderão ser obtidas junto à área de Relações com Investidores da Companhia, por meio
do telefone +55 (11) 2199-7604 ou do e-mail ri@paranapanema.com.br.
Dias D’Ávila (BA), 8 de agosto de 2019.
André Luís da Costa Gaia
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
A Administração faz declarações sobre eventos futuros que estão sujeitos a riscos e incertezas. Tais
declarações têm, como base, estimativas e suposições da Administração e informações a que a Companhia
atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre suas intenções,
estimativas ou expectativas atuais, assim como aquelas dos Administradores 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 Companhia.

