PARANAPANEMA S.A.
CNPJ 60.398.369/0004-79 - NIRE 29.300.030.155
COMPANHIA ABERTA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da PARANAPANEMA S.A. (“Companhia”) para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada no dia 20 de agosto de 2021, às 10h,
exclusivamente de modo digital, por meio da plataforma digital Zoom, nos termos da Instrução CVM nº.
481/09, para deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia:
1.

Aprovar a proposta de prorrogação do prazo de vencimento e, consequentemente, do prazo para a
conversão automática e obrigatória, das debêntures da segunda série da 7ª (sétima) emissão de
debêntures conversíveis em ações ordinárias da Companhia, pelo prazo de 2 (dois) anos
(“Prorrogação”);

2.

Autorizar a Diretoria Executiva da Companhia a praticar todos os atos, tomar todas as providências
e adotar todas as medidas necessárias à formalização e efetivação da Prorrogação, incluindo, mas
não limitado, a representação da Companhia em interações com os debenturistas e com o agente
fiduciário no contexto da Assembleia Geral dos Debenturistas da Segunda Série, inclusive para
firmar o aditamento do Instrumento Particular de Escritura da 7ª (sétima) Emissão de Debêntures
da Companhia, Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie Quirografária, sem Garantia
Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação da Paranapanema S.A. e
eventuais outros aditamentos e instrumentos necessários à formalização da Prorrogação;

3.

Deliberar sobre a ratificação da nomeação de membro do Conselho de Administração nomeado
pelo Conselho de Administração da Companhia, em atenção ao disposto no Artigo 12, §10°, do
Estatuto Social da Companhia.

Para participar da AGE, que será exclusivamente digital e em tempo real, os acionistas interessados deverão
credenciar-se previamente, até as 13h do dia 18/08/2021, através do e-mail ri@paranapanema.com.br,
para o qual deverão enviar os documentos de representação necessários, quais sejam: (a) documento de
identidade, (b) extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente, e (c)
comprovação de poderes de representação, no caso de procuradores, pessoas jurídicas e/ou fundos de
investimento. O acesso à plataforma digital será restrito aos acionistas da Companhia que se credenciarem
previamente.
Informações completas sobre o procedimento necessário para participação dos acionistas na AGE, assim
como as demais informações e documentos pertinentes às matérias a serem apreciadas na AGE, constam
na Proposta da Administração e Manual para Participação dos Acionistas.
A Proposta da Administração e Manual para Participação dos Acionistas encontra-se à disposição dos
acionistas na sede social da Companhia, e no endereço eletrônico da Companhia, em
www.paranapanema.com.br/ri, da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, em www.cvm.gov.br, e da B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, em www.b3.com.br.
Dias D’Ávila (BA), 19 de julho de 2021.
Marcos Bastos Rocha
Presidente do Conselho de Administração

