Dias D’Ávila, 19 de outubro de 2020. A PARANAPANEMA S.A. (“Companhia”, B3: PMAM3) vem, nos termos
da legislação vigente, voluntariamente, esclarecer que constatou oscilações atípicas no preço e volume de
suas ações no último pregão e, até o presente momento, não tem conhecimento de qualquer ato ou fato
relevante sujeito à divulgação ao mercado que possa justificar tal oscilação.
Ressalta-se que, em atendimento ao parágrafo único do art. 4º da Instrução CVM nº 358/02, a Companhia
inquiriu as pessoas com potencial acesso a informações relevantes, com o objetivo de averiguar se estas têm
conhecimento de informações que deveriam ser divulgadas ao mercado, sem que nenhuma resposta positiva
tenha sido recebida.
A Companhia informa ainda que continua em processo de negociação com os seus credores financeiros para
a readequação de sua estrutura de capital, liquidez e perfil de endividamento, conforme Fatos Relevantes
divulgados em 16 de março e 6 de maio de 2020, não havendo, contudo, qualquer informação que possa
constituir objeto de ato ou fato relevante no momento.
A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral informados sobre eventos que possam
influenciar a cotação dos seus valores mobiliários ou a decisão dos investidores de comprar, vender, manter
ou exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores mobiliários emitidos pela Companhia
ou a eles referenciados, nos termos da Instrução CVM nº 358/02.
Mais informações poderão ser obtidas junto à área de Relações com Investidores da Companhia por meio do
e-mail ri@paranapanema.com.br.

Paulo Rodrigo Chung
Diretor Jurídico 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.

