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MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Prezado Acionista,
Acionista,
A administração da Paranapanema S.A. (“Companhia” ou “Paranapanema”) informa aos Senhores que, em cumprimento aos
termos da decisão proferida pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) de seu órgão Colegiado de 15 de dezembro de 2009
(“Decisão”), a Companhia realizou a primeira chamada de sua Assembleia Geral Especial (“AGESP”), não logrando êxito na
obtenção do quorum para a aprovação da matéria a ser deliberada.
O resultado do nosso pedido público de procuração, que ainda se encontra em vigor, foi bastante positivo, embora não tenha sido
suficiente para a obtenção do quorum exigido por lei. Com base na autorização conferida pela CVM, estamos procedendo com a
convocação em segunda e terceira chamadas.
É sempre importante frisar que este passo no nosso cronograma de eventos corporativos é muito importante para que possamos
construir uma nova Paranapanema, propiciando, inclusive, o seu ingresso no Novo Mercado.
Para tanto, com base na Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”) e na respectiva Decisão, a Companhia faz novas
chamadas para AGESP, respeitando, na segunda chamada, o quorum previsto na lei e podendo utilizar da faculdade conferida pela
Decisão (se necessário) para aprovar a matéria com quorum reduzido apenas em terceira chamada.
Neste passo, após reapresentar as informações mínimas neste manual de participação (“Manual”), é com muito prazer e satisfação
que convidamos V.Sas. a participar da segunda e terceira chamadas da AGESP, marcadas para ocorrer na sede da Companhia, na
cidade de Dias D’Ávila, na Bahia, na Via do Cobre, 3700, Área Industrial Oeste, aos 22 dias de março de 2010, às 10:00h, em
segunda chamada e às 11:00h em terceira chamada (vide cópia do Edital de Convocação ata no Anexo I deste Manual).
Todos os documentos descritos neste Manual, bem como a íntegra de seu texto estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico
da rede mundial de computadores: www.paranapanema.com.br/ri. A íntegra de todos os normativos citados neste Manual está à
disposição no seguinte endereço eletrônico da rede mundial de computadores: www.cvm.gov.br.
Estamos à sua disposição para dirimir qualquer dúvida.
Muito obrigado por Sua atenção,
Atenciosamente,
Joaquim Ferreira Amaro
Presidente do Conselho de Administração
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MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
Prezado Acionista,
Informamos a AGESP poderá ser instalada em ambas as chamadas com qualquer número de acionistas presentes. Portanto, a
AGESP poderá ser instalada com a presença de pelo menos 1 (um) acionista com direito a voto.
Para a aprovação da matéria em segunda chamada, será necessário, entretanto, que os titulares de mais da metade das ações
preferenciais, qual seja, titulares representando 496.933 (quatrocentas e noventa e seis mil, novecentas e trinta e três) ações
preferenciais de emissão da Companhia, votem favoravelmente à conversão proposta.
Caso não se observe essa presença na segunda chamada, a Companhia está autorizada a buscar a aprovação da matéria em
terceira chamada, contando com o voto favorável da maioria dos acionistas presentes, nos termos da Decisão.
Este Manual é um complemento das informações já prestadas aos acionistas no manual de participação dos acionistas divulgado
em 23 de fevereiro de 2010.
Seu voto é muito importante para a Paranapanema, portanto contamos com sua presença na AGESP, seja pessoalmente, seja por
intermédio de procurador devidamente habilitado.
Atenciosamente,
Luiz Antonio de Souza Queiroz Ferraz Júnior
Diretor Presidente
Dóris Beatriz França Wilhelm
Diretora de Relações com Investidores
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CONVITE
DATA:

22 de março de 2010, segunda-feira

HORÁRIO:

Segunda Chamada – 10:00h (horário local)
Terceira Chamada – 11:00h (horário local)

LOCAL:

Sede da Companhia
Via do Cobre, 3700
Área Industrial Oeste
Dias D’Ávila – BA – Brasil
42850-000

MATÉRIAS:

deliberar sobre a ratificação da conversão das ações preferenciais em ordinárias na razão de 1 (uma)
ação ordinária para cada 1 (uma) ação preferencial, já aprovada em Assembleia Geral Extraordinária
da Companhia, ocorrida em 27 de julho de 2009.

COMO CHEGAR:
CHEGAR
Ponto de Partida:
Aeroporto Internacional Deputado Luiz Eduardo Magalhães (Salvador; SSA)
Rota Principal:
Saída do Aeroporto, à direita, no sentido da cidade de Lauro de Freitas.
Entrar no 1º retorno à esquerda.
Seguir pela Estrada Cia Aeroporto até a rotatória do Ceasa.
Entrar na 1ª à direita pela Via Parafuso.
Passar em frete à Polícia Rodoviária Estadual e ir até a rotatória da Ford.
Contornar a rotatória da Ford, 3ª saída à direita, sentido Pólo/COFIC.
Seguir até próximo a Braskem, 2ª saída à direita.
Seguir até próximo a rotatória BAHIAPULP, 3ª saída à direita.
Seguir em frente até passar pelo viaduto sobre estrada BA-093.
Já na Via do Cobre, a Paranapanema S.A. situa-se ao final desta via.
Rota Alternativa:
Mesmo caminho pela estrada Cia Aeroporto até a rotatória do Ceasa.
Contornar rotatória até 2ª saída (direção CEASA).
Ultrapassar a próxima rotatória (SIMÕES FILHO).
Seguir até a saída para BR-324 (Salvador - Feira de Santana).
Na Br-324, passar o posto Polícia Rodoviária Federal e a entrada de Simões Filho.
Pegar saída à direita (BA-093) na direção de Alagoinhas, Camaçari, Pojuca.
Seguir e passar Polícia Rodoviária Estadual.
Passar também pela entrada do Pólo Industrial e segue até trecho em mão única.
Pegar saída à direita após viaduto (há placa Paranapanema)
Entrar à direita, já na Via do Cobre, seguir até o final desta via.
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PROCEDIMENTOS E PRAZOS
Como condição para participação na AGESP, os acionistas deverão apresentar à Companhia os seguintes documentos:
a.
b.
c.
d.
e.

comprovante expedido pela instituição escrituradora emitido dentro dos 5 (cinco) dias que antecedem à data
de realização da AGESP;
o instrumento de mandato (para aqueles que forem se fazer representar por meio de procurador);
relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a
respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente;
cópia de documento de identificação com foto recente e validade nacional, em se tratando de pessoa física;
cópia dos estatutos sociais ou do contrato social atualizado e do ato que investe o representante de poderes
bastantes, no caso de pessoa jurídica.

Com relação aos itens “(a)” e “(c)” acima, os documentos deverão ser requeridos aos órgãos competentes com antecedência de 3
(três) dias úteis antes da data de entrega pretendida, que deverá estar especificada no requerimento.
Para os fins do item “(d)” acima, a Companhia aceitará os seguintes documentos: (i) Carteira de Identidade de Registro Geral (RG)
expedida por órgão autorizado; (ii) Carteira de Identidade de Registro de Estrangeiro (RNE) expedida por órgão autorizado; (iii)
Passaporte válido expedido por órgão autorizado; (iv) Carteira de Órgão de Classe válida como identidade civil para os fins legais,
expedida por órgão autorizado (OAB, CRM, CRC, CREA); (v) carteira nacional de habilitação com foto (CNH nova).
Para os fins do item “(e)” acima, no caso de pessoas jurídicas com representantes que não sejam nomeados no próprio contrato
social ou com algum procedimento de nomeação por ato em separado (como no caso dos administradores de sociedades por
ações nomeados pelo seu conselho de administração ou nomeados diretamente pela assembleia geral), é necessário que o
acionista comprove a validade da nomeação, providenciando comprovante do arquivamento do ato no registro competente, bem
como respectiva publicação (quando aplicável).
No caso dos fundos de investimento, o representante deverá comprovar a sua qualidade de administrador do fundo ou de
procurador devidamente nomeado por este, na forma da legislação que lhe for aplicável.
No caso dos fundos de investimento e das pessoas jurídicas estrangeiras, a documentação que comprova os poderes de
representação deverão passar por processo de notarização e consularização, não sendo necessária a tradução juramentada se a
língua de origem do documento for o português, o inglês ou o espanhol. Documentos redigidos em outras línguas só serão aceitos
mediante apresentação de tradução juramentada para uma dessas 3 (três) línguas mencionadas.
Os originais ou cópias autenticadas dos documentos acima citados deverão ser entregues na sede da Companhia até o início da
segunda chamada da AGESP, agendada para às 10:00h do dia 22 de Março de 2010.
Para facilitar sua participação, a Companhia receberá cópia simples dos documentos acima referidos até 48 (quarenta e oito) horas
antes do início da segunda chamada da AGESP, por fax, e-mail ou correspondência para os seguintes endereços:
FAX: +55 11 44614461-4034
A/C Dóris Beatriz França Wilhelm ou José Rodolfo Montemurro
e-mail : dri@paranapanema.com.br
Endereço:
Para a Sede da Companhia em
Via do Cobre, 3700
Área Industrial Oeste
Dias D’Ávila – BA – Brasil
42850-000

Para sua filial em Santo André – SP em
Rua Felipe Camarão, 500
Utinga – Santo André – SP
09220-580

A apresentação antecipada de cópia simples não exclui o dever de apresentação de vias originais, exceto se a apresentação
antecipada dos documentos for de cópias autenticadas por notário competente. No caso de apresentação de cópias autenticadas,
a Companhia colocará as vias autenticadas entregues pelos acionistas à disposição dos mesmos no dia seguinte à realização da
AGESP, mediante pedido por escrito entregue na sede da Companhia na data da AGESP. Documentos que não forem retirados
pelos acionistas na sede da Companhia, serão destruídos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados do encerramento da
AGESP.
Qualquer dúvida, favor contatar: (i) Dóris Beatriz França Wilhelm – Diretora de Relações com Investidores, ou (ii) José Rodolfo
Montemurro, Analista de Relações com Investidores, nos telefones: +55 (11) 2199-7904/7905/7566.
Montemurro
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OBJETO DA
DA DELIBERAÇÃO
A Companhia fornece adiante a descrição, fundamentação e análise da proposta de conversão de ações preferenciais em
ordinárias, apontando, ainda, os impactos sobre os titulares de ações preferenciais e sobre os titulares de outras espécies e classes
de ações da Companhia.
Como a deliberação envolverá o exercício do direito de recesso pelos titulares das ações preferenciais que sejam dissidentes caso a
aprovação da conversão seja ratificada na AGESP, a Companhia presta ainda informações mais detalhadas sobre esse do direito de
recesso e as formas de seu exercício.

CONVERSÃO DAS AÇÕES
Histórico e Fundamento Legal
A Companhia, por intermédio da AGESP, completará, se aprovada, importante etapa em seu processo de reestruturação,
ratificando-se a conversão de todas as ações preferenciais em ações ordinárias na razão de 1 (uma) ação ordinária para cada 1
(uma) ação preferencial convertida.
O projeto de conversão das ações preferenciais em ações ordinárias de emissão da Companhia teve início em junho de 2009. Tem
seu fundamento legal no artigo 136, inciso II e §§1º a 4º ao mesmo artigo, todos da Lei das S.A.
A lei determina que a alteração nas preferências e vantagens nas ações preferenciais é medida que só pode ser aprovada com
quorum qualificado de acionistas que representem, no mínimo, metade das ações com direito a voto. A conversão de ações
preferenciais em ordinárias é considerada uma espécie de alteração de preferência e por isso, deve seguir os procedimentos
determinados por esse dispositivo legal específico.
Adicionalmente, para que tenha eficácia, essa aprovação deve contar com a ratificação de titulares de mais da metade das ações
preferenciais que serão convertidas, reunidos em assembleia especial convocada para esse fim específico.
Para ultimar a conversão das ações preferenciais em ordinárias, a Companhia deu início ao ciclo de etapas em cumprimento do
artigo 136 da Lei das S.A., logo após a decisão do Conselho de Administração da Companhia.
Para tanto, convocou, em 9 de julho, todos os acionistas a se reunirem na citada AGE com o fim de deliberar, discutir e aprovar a
conversão das ações preferenciais em ordinárias, na razão de uma (1) ação ordinária para cada uma (1) ação preferencial. Na
mesma data, convocou Assembleia Geral Especial de Acionistas Detentores de Ações Preferenciais para ratificar ou rejeitar a
decisão tomada na AGE, caso a proposta da administração fosse aprovada nesta AGE.
A AGE ocorreu em 27 de julho de 2009 na sede da Companhia naquela época (que ficava em Santo André), presidida pelo
Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Contou com a presença de acionistas representando 71% do capital
votante da Companhia. A matéria foi aprovada com o voto da unanimidade dos presentes. O evento contou com a participação de
administradores da Companhia, tendo a presença, também, de um membro do Conselho Fiscal em atenção ao disposto no caput
do artigo 163 da Lei das S.A.
Na mesma data, a Companhia realizou a primeira Assembleia Geral Especial de Acionistas Detentores de Ações Preferenciais, na
sede da Companhia, em Santo André, também presidida pelo Presidente do Conselho de Administração da Companhia.
Verificado o quorum dos presentes, constatou-se que o evento contava com acionistas representando apenas 16,12% das ações
preferenciais em circulação. Decidiu-se não instalar a Assembleia Geral Especial de Acionistas Detentores de Ações Preferenciais
por falta do quorum mínimo previsto no dispositivo legal. Determinou, no mesmo ato, que fosse feita nova convocação para
realizar o evento após a instalação com qualquer número de presentes.
Em segunda convocação feita no dia 28 de julho de 2009, a Companhia realizou novo encontro para tentar fazer a Assembleia
Geral Especial de Acionistas Detentores de Ações Preferenciais. O evento se deu em 7 de agosto, contando com a de acionistas
representando apenas 14,72% das ações preferenciais em circulação. Depois de instalada a assembleia, os presentes não puderam
deliberar sobre a conversão, pois os acionistas presentes nessa assembleia não satisfaziam o quorum de aprovação exigido pelo
§1º do artigo 136 da Lei das S.A.
Após nova convocação, esse rito se repetiu por outras 3 (três) oportunidades adicionais:
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(i) convocada em 10 de agosto de 2009 para ocorrer em 25 de agosto de 2009, deixou de realizar-se pois contava com a presença
de acionistas representando apenas 19,83% das ações preferenciais em circulação, não havendo novamente quorum para
instalação da segunda assembleia em primeira convocação;
(ii) convocada em 27 de agosto de 2009 para ocorrer em 09 de setembro de 2009, realizou-se com a presença de acionistas
representando apenas 20,78% das ações preferenciais em circulação, sendo instalada a segunda assembleia mas não ocorrendo
deliberação pois os presentes não satisfaziam o quorum de aprovação exigido pelo §1º do artigo 136 da Lei das S.A.; e
(iii) convocada em 11 de setembro de 2009 para ocorrer em 29 de setembro de 2009, realizou-se com a presença de acionistas
representando apenas 27,25% das ações preferenciais em circulação, sendo instalada a terceira assembleia, mas não ocorrendo
deliberação, pois os presentes, mais uma vez, não satisfaziam o quorum de aprovação exigido pelo §1º do artigo 136 da Lei das
S.A.
A Companhia, após a aprovação em AGE e tendo completado o ciclo de 3 (três) assembleias especiais, lançou mão da faculdade
prevista no §2º ao artigo 136 da Lei das S.A. e formulou o pedido administrativo em 13 de novembro de 2009, para a retirada do
quorum em questão, fundamentando pedido na lei e em inúmeros precedentes da CVM.
Contado com parecer favorável da Área Técnica responsável, o pedido foi acolhido pela CVM, reunida em órgão colegiado, na
sessão de 15 de dezembro de 2009. A Companhia só chegou a ser comunicada desse resultado em 14 de janeiro de 2010, tendo
iniciado as providências para organização da AGESP no mesmo dia.
Divulgou, em 8 de fevereiro de 2010, comunicado ao mercado apresentando o seu interesse em apresentar pedido público de
procuração.
Em 23 de fevereiro de 2010, divulgou manual de participação dos acionistas na AGESP, cuja leitura recomendamos. Nesse
documento a Companhia veiculou o seu pedido público de procuração e, na mesma data, convocou em primeira chamada a
AGESP.
A AGESP realizou-se regularmente em primeira chamada na sede da Companhia em 11 de março de 2010, e apesar dos esforços e
da grande receptividade do pedido público de procuração promovido pela administração da Companhia, as medidas foram
insuficientes para suprir a deficiência de quorum, conforme consta da Ata integrante do Anexo II deste Manual.
Nesta data, portanto, divulgou-se novo edital de convocação para a realização da AGESP em segunda e, se necessário, terceira
chamada.
Análise da Proposta
Os atuais acionistas detentores de ações ordinárias serão imediatamente beneficiados por meio da extinção dos privilégios
previstos para os detentores de ações preferenciais em nosso Estatuto Social, que dentre outras vantagens, assegura eleição de
membro e respectivo suplente no Conselho Fiscal da companhia, bem como prioridade no recebimento de um dividendo anual
mínimo não cumulativo de 6% (seis por cento) sobre o quociente resultante da divisão do montante do capital social pelo número
de ações emitidas e prioridade sobre as ações ordinárias no reembolso de capital, em caso de liquidação da companhia.
Dessa conversão, resultará um quadro acionário equânime sem distinção entre classes diferentes de acionistas, reafirmando o
compromisso da companhia com a democracia acionária e as melhores práticas de governança corporativa.
Em relação aos atuais acionistas detentores de ações preferenciais que seriam convertidas, as vantagens são também inúmeras,
dentre elas:
(i) aquisição de direito a voto em todas as assembleias gerais da companhia;
(ii) aquisição de direito de venda conjunta (“tag along”) em caso de alienação, direta ou indireta, do controle da Companhia, por
preço igual ao do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle;
(iii) requerer, em conjunto com outros acionistas ou isoladamente (desde que detenha pelo menos 10% [dez por cento] de ações
com direito a voto) a adoção do regime de voto múltiplo na eleição para o Conselho de Administração;
(iv) a possibilidade de indicar, em conjunto com outros acionistas ou isoladamente (desde que detenha pelo menos 0,5% [zero
vírgula cinco por cento] de ações com direito a voto), candidatos para o conselho de administração ou para o conselho fiscal,
mediante pedido público de procuração;
(v) ganho de liquidez por força de maior concentração de negócios com as ações ordinárias de emissão da Companhia; e
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(vi) ganho de valor na conversão proposta de uma ação preferencial para cada ação ordinária, haja vista que as ações ordinárias
têm maior valor de mercado do que as ações preferenciais.
Vale ainda lembrar que o direito de eleição de um membro e respectivo suplente para o Conselho Fiscal poderá se dar na forma da
lei e das recentes decisões emanadas pela CVM, de modo que a conversão não trará prejuízo a esse direito estatutário dos
detentores de ações preferenciais.
Em relação à aquisição do direito de voto, cumpre destacar aos acionistas detentores de ações ordinárias, que a diluição de seu
direito de voto será mínima, pois o espectro de ações preferenciais que sofrerão com a conversão representa 0,31% (zero vírgula
trinta e um por cento) do total de ações em circulação emitidas pela Companhia.
Sobre o processo de deliberação, cumpre lembrar que os detentores de ações preferenciais irão deliberar, de forma exclusiva e
dentro do grupo de acionistas detentores de ações preferenciais sobre a deliberação ocorrida na AGE.
Direito de Recesso
A conversão das ações preferenciais em ordinárias na forma proposta, se ratificada na AGESP, franqueará direito de recesso na
forma do artigo 137, inciso I da Lei das S.A.
Apenas os titulares de ações preferenciais (PMAM4) e que não tenham votado a favor da ratificação proposta na AGESP, é que
farão jus ao direito de recesso. O direito de recesso poderá ser exercido pelos acionistas que comprovadamente eram titulares de
ações preferenciais até o dia 8 de julho de 2009. Portanto, as ações adquiridas a partir do dia 10 de julho de 2009, ou seja, a partir
da divulgação no sistema IPE em 8 de julho de 2009 do primeiro comunicado ao mercado que tratou do tema e que revelava o
inteiro teor da RCA, não ensejarão aos seus adquirentes o exercício de direito de recesso. Nessa mesma data de 8 de julho de
2009, a Companhia ainda apresentou no IPE o inteiro teor do edital de convocação da primeira Assembleia Geral Especial de
Acionistas Detentores de Ações Preferenciais, publicado no dia seguinte na forma da lei.
O prazo para o dissidente desta deliberação de ratificação é de 30 (trinta) dias contados a partir da publicação da ata da AGESP,
no caso de aprovação.
O valor do reembolso por ação é de R$ 3,60(três reais e sessenta centavos de real) por ação. A Companhia está franqueando o
direito de recesso a valor patrimonial, calculado pela divisão de seu valor de patrimônio líquido pelo número total de ações em
circulação de emissão da Companhia.
O seu valor de patrimônio líquido segundo demonstrações financeiras de 31 de março de 2009 é de R$1.130.751.064,50 (um
bilhão, cento e trinta milhões, setecentos e cinqüenta e um mil, sessenta e quatro reais e cinqüenta centavos de real). Esse valor,
dividido pelo número total de ações em circulação da Companhia, que é de 313.820.340 (trezentos e treze milhões, oitocentos e
vinte mil e trezentos e quarenta) ações em circulação à época, resulta num valor patrimonial por ação equivalente a R$ 3,60 (três
reais e sessenta centavos de real) por ação.
Considerando que o valor ora apresentado tem por base as informações financeiras de 31 de março de 2009, os acionistas
dissidentes que pretendem exercer o recesso poderão, na forma do artigo 45 e seu §2º da Lei das S.A., solicitar o levantamento de
balanço especial com data inferior a 60 (sessenta) dias contados da data da AGESP. Sem prejuízo desse pedido, a Companhia
pagará imediatamente o valor equivalente a R$ 2,88 (dois reais e oitenta e oito centavos de real) por ação, correspondente a 80%
(oitenta por cento) do valor proposto de reembolso, pagando o saldo da diferença entre o valor apurado pelo balanço especial e o
valor proposto pela Companhia dentro de 120 (cento e vinte) dias contados da AGESP.
Informações sobre as médias das cotações das ações sujeitas a direito de recesso constam, na íntegra, do manual veiculado em 23
de fevereiro de 2010.
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ANEXO I
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARANAPANEMA S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF n.º 60.398.369/0004-79
NIRE 29.900.946.304
PMAM3; PMAM4
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL DE ACIONISTAS DETENTORES DE AÇÕES
PREFERENCIAIS
Ficam convocados os Srs. Acionistas titulares de ações preferenciais da Parapanema S.A. (“Companhia”), na forma prevista no art.
124 da Lei nº 6.404/76 e nos termos da Decisão em Processo Administrativo CVM/RJ/2009/10433, a se reunirem em Assembleia
Geral Especial de Preferencialistas (“AGESP”), a se realizar no dia 22 de março de 2010, segunda-feira, às 10:00 h, em segunda
convocação e às 11:00 h, em terceira convocação, na sede social da Companhia, na Via do Cobre, 3700, Área Industrial Oeste, na
cidade de Dias D’Ávila, Estado da Bahia, a fim de deliberarem sobre a ratificação da conversão das ações preferenciais em
ordinárias na razão de 1 (uma) ação ordinária para cada 1 (uma) ação preferencial, na forma do artigo 136, § 1º, da Lei nº
6.404/76.
Cumpre informar aos senhores acionistas, com base no §2º ao artigo 136 da Lei nº 6.404/76 e nos termos da decisão administrativa
no Processo CVM RJ-2009/10433, proferida pelo órgão colegiado da Comissão de Valores Mobiliários em reunião do dia 15 de
dezembro de 2009, que a deliberação da ordem do dia em segunda chamada deverá ser dar com o quorum previsto em lei e em
terceira chamada, a deliberação poderá se dar com o voto favorável da maioria dos acionistas presentes, após regular instalação
da AGESP.
A aprovação da conversão em quaisquer das chamadas franqueará direito de recesso aos acionistas dissidentes, na forma do artigo
137 Lei nº 6.404/76 e do artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, no valor de R$ 3,60 (três reais e sessenta centavos de real) por
ação. Apenas as ações adquiridas antes do dia 10 de julho de 2009, ou seja, antes da divulgação no sistema IPE em 8 de julho de
2009 do primeiro comunicado ao mercado que tratou do tema, propiciarão aos seus adquirentes o exercício de direito de recesso
na forma da lei.
Instruções Gerais:
1. Para que sejam admitidos na AGESP, os acionistas deverão portar os seguintes documentos: (i) documento de identidade, (ii)
instrumento de mandato em caso de acionista representado por procurador, (iii) extrato contendo a respectiva participação
acionária, emitido pelo órgão competente, (iv) prova de poderes de representação, no caso das pessoas jurídicas e fundos de
investimento.
2. Os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na AGESP encontram-se à disposição dos acionistas, a partir desta
data na sede da Companhia, no endereço eletrônico da Companhia em www.paranapanema.com.br/ri, da Comissão de Valores
Mobiliários – CVM em www.cvm.gov.br e da BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores e Mercadorias de São Paulo, em
www.bmfbovespa.com.br.
3. Nesta mesma data, a Companhia deixa à disposição dos acionistas nos mesmos endereços eletrônicos mencionados acima, um
Manual de Assembleia contendo as principais informações sobre as decisões a serem tomadas nesta AGESP, conforme requerido
pela Instrução CVM 481, de 17 de dezembro de 2009, em complemento ao Manual de Assembleia já enviado e divulgado em 23
de fevereiro de 2010.
Dias D’Ávila, 11 de março de 2010.
Joaquim Ferreira Amaro
Presidente do Conselho de Administração
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ANEXO II
ATA DA PRIMEIRA CHAMADA DA AGESP

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARANAPANEMA S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF n.º 60.398.369/0004-79
NIRE 29.900.946.304

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ESPECIAL DOS ACIONISTAS DETENTORES DE AÇÕES
PREFERENCIAIS REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2010.

Data, Hora e Local: 11 de março de 2010, às 10:00h (dez horas), na sede social da Paranapanema S.A.
(“Companhia”), situada na Rua Via do Cobre nº 3.700, Área Industrial Oeste, Complexo Petroquímico de
Camaçari, Dias D´Ávila (BA). Presença: Acionistas titulares de ações preferenciais representando
28,41% do total das ações preferenciais em circulação de emissão da Companhia, conforme assinaturas
constantes do “Livro de Presença de Acionistas”. O Sr. Edmundo de Macedo Soares e Silva Filho,
membro do Conselho Fiscal da Companhia. Convocação: Edital de Convocação publicado no Diário
Oficial do Estado da Bahia nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro de 2010 e nos jornais Correio* e Valor
Econômico nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro de 2010. Mesa: Presidente: Sr. Joaquim Ferreira Amaro;
Secretária: Sra. Elisabeth Baptista Bettini, na forma do Parágrafo Segundo do Artigo 21 do Estatuto
Social da Companhia. Ordem do Dia: Deliberar, discutir e aprovar a conversão das ações preferenciais
em ordinárias, na razão de 1 (uma) ação ordinária para cada 1 (uma) ação preferencial a ser convertida.
Leitura de documentos, recebimento de votos e lavratura da Ata: (1) Dispensada, por unanimidade, a
leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembléia Geral, uma vez
que são do inteiro conhecimento dos acionistas. (2) Autorizada a lavratura da presente ata na forma de
sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos do Art.
130, Parágrafos 1º e 2º, da Lei 6.404/76, respectivamente. Deliberações: Após a regular instalação desta
Assembléia na forma da lei, os acionistas da Companhia presentes nesta Assembléia não puderam aprovar
a conversão das ações preferenciais em ordinárias, na razão de 1 (uma) ação ordinária para cada 1 (uma)
ação preferencial a ser convertida e, consequentemente, ratificar decisão tomada na Assembléia Geral
Extraordinária da Companhia, em 27 de julho de 2009, na forma do §1º ao Art. 136, da Lei 6.404/76, pois
os acionistas da Companhia presentes nesta Assembléia, não satisfizeram o quorum de aprovação exigido
pelo §1º ao Art. 136, da Lei 6.404/76. Ato contínuo foi determinado pelo Presidente do Conselho de
Administração que presidiu o evento, a publicação de Edital de Convocação para nova Assembléia Geral
Especial para deliberar sobre a mesma Ordem do Dia, na forma prevista no art. 124 da Lei nº 6.404/76 e
nos termos da Decisão em Processo Administrativo CVM/RJ/2009/10433. Encerramento: Não havendo
mais nada a ser discutido, o Presidente deu a assembléia por encerrada, sendo lavrada a presente ata, a
qual foi lida por todos, achada conforme e assinada. Joaquim Ferreira Amaro – Presidente; Acionistas:
Silvio Tini de Araújo, Bonsucex Holding Ltda., EWZ Investiments LLC, Fonte Boa Admnistração de
Bens Ltda, Edmundo de Macedo Soares e Silva Filho - Representante do Conselho Fiscal
Esta ata é cópia fiel da lavrada no livro próprio.
Elisabeth Baptista Bettini
Secretária
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