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NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
1. OBJETIVO
Estabelecer diretrizes, critérios, limites, atribuições e procedimentos a serem observados
pela Companhia e pela(s) Pessoa(s) Vinculada(s), conforme definições abaixo, para a
negociação de Valores Mobiliários de emissão da Companhia ou a ele referenciados, nos
termos da Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada.
2. APLICAÇÃO
Aplica-se a todas as áreas da Paranapanema e de suas controladas.
3. REFERÊNCIAS
• Instrução CVM n° 358.
• Regimento Interno do Conselho de Administração.
• Código de Ética.
• Política de Segurança da Informação.
• Política de Divulgação de Informações.
• Política de Comunicação.
• Norma de Medidas Disciplinares.
4. DEFINIÇÕES
4.1. Administradores – membros do Conselho de Administração, titulares e suplentes, e
Diretores Estatutários.
4.2. Ato ou Fato Relevante – qualquer decisão de acionistas, deliberação da assembleia
geral ou dos órgãos da administração da Companhia, ou qualquer outro ato ou fato
de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro
relacionado aos negócios da Companhia, que possa influenciar de modo ponderável:
a. Na cotação dos valores mobiliários de emissão da Companhia ou a eles
referenciados.
b. Na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter os valores mobiliários
de emissão da Companhia.
c. Na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de
titular de Valores mobiliários emitidos pela Companhia.
4.3. B3 – B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão.
4.4. Companhia – Paranapanema S.A.
4.5. CVM – Comissão de Valores Mobiliários.
4.6. Informação Privilegiada - informação relativa a Ato ou Fato Relevante até que seja
divulgada aos órgãos reguladores, às Bolsas de Valores e outras entidades similares
e, simultaneamente, aos acionistas e investidores em geral. Considera-se também
como informação privilegiada aquela relacionada às demonstrações financeiras
trimestrais ou anuais ainda não divulgadas ao mercado.
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4.7. Instrução CVM n° 358 – instrução emitida pela CVM que dispõe sobre a divulgação
e uso de informações sobre ato ou fato relevante relativo às companhias abertas,
disciplina a divulgação de informações na negociação de valores mobiliários e na
aquisição de lote significativo de ações de emissão de companhia aberta, estabelece
vedações e condições para a negociação de ações de companhia aberta na
pendência de fato relevante não divulgado ao mercado.
4.8. Pessoa(s) Ligada(s) – pessoas com os seguintes vínculos às Pessoas Vinculadas:
(i) o cônjuge, de quem não esteja separado judicialmente ou extrajudicialmente, (ii)
o(a) companheiro(a); (iii) qualquer dependente incluído na declaração anual do
imposto de renda da pessoa física; e (iv) as sociedades direta ou indiretamente
controladas pelas Pessoas Vinculadas ou suas respectivas Pessoas Ligadas.
4.9. Pessoa(s) Vinculada(s) – a Companhia, os acionistas controladores diretos ou
indiretos, Administradores, membros do Conselho Fiscal, titulares e suplentes,
membros da Diretoria Não-Estatutária e de quaisquer órgãos com funções técnicas
ou consultivas, criados ou não por disposição estatutária, ou por quem quer que, em
virtude de seu cargo, função ou posição na Companhia, sua controladora, suas
controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao Ato ou Fato
Relevante.
4.10. Valores Mobiliários – em seu sentido mais amplo, quaisquer ações, debêntures,
bônus de subscrição, recibos e direitos de subscrição e notas promissórias, de
emissão da Companhia, bem como quaisquer valores mobiliários a eles atrelados, tais
como derivativos, swaps, opções e termos.
5. ASPECTOS GERAIS
5.1. DA POSSE DE INFORMAÇÃO RELEVANTE E NÃO PÚBLICA
5.1.1. As Pessoas Vinculadas não poderão, em qualquer circunstância, negociar com
Valores Mobiliários de emissão da Companhia quando estiverem de posse de
Informação Privilegiada, sob pena da aplicação das medidas disciplinares cabíveis
e demais penalidades previstas na legislação em vigor.
5.2. DA VEDAÇÃO À NEGOCIAÇÃO (BLACKOUT PERIOD)
5.2.1. As Pessoas Vinculadas deverão se abster de negociar, direta ou indiretamente, os
Valores Mobiliários de emissão da Companhia nos seguintes períodos de vedação
(blackout period), nos termos do art. 13 da Instrução CVM n° 358:
a. Antes da divulgação ao mercado de Ato ou Fato Relevante, a partir da data de
conhecimento do mesmo até a sua divulgação.
b. Se existir a intenção de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão,
transformação ou reorganização societária.
c. No período de 15 (quinze) dias antes da divulgação das informações financeiras
trimestrais (ITR) e anuais (DFP).
d. Durante qualquer outro período designado pelo Diretor de Relações com
Investidores da Companhia.
5.2.2. Recomenda-se que qualquer negociação, ainda que respeitado o período de
vedação, seja previamente consultada ao Diretor de Relações com Investidores ou
à área de Relações com Investidores.
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5.2.3. As Pessoas Vinculadas são vedadas de realizar operações nas modalidades a
termo, futuro e opções de compra e venda com Valores Mobiliários de emissão da
Companhia ou de suas controladas, caso estas sejam companhias abertas, nos
mesmos prazos referidos nas alíneas do item 5.2.1.
5.2.4. As vedações previstas no item 5.2.1 deixarão de vigorar tão logo a Companhia
divulgue o Ato ou Fato Relevante ao mercado, salvo se a negociação com as ações
puder interferir nas condições dos referidos negócios, em prejuízo dos acionistas da
Companhia ou dela própria.
5.2.5. As vedações previstas no item 5.2.1 serão aplicadas aos Administradores que se
afastarem da administração da Companhia, permanecendo válidas pelo prazo de 6
(seis) meses após o seu desligamento.
5.2.6. As Pessoas Vinculadas estão impedidas, a qualquer tempo, de realizarem
operações de empréstimo com os valores mobiliários da Companhia, sendo que
eventuais operações de empréstimo em curso deverão ser revertidas assim que os
respectivos contratos permitirem.
5.2.7. Para a determinação do período de vedação, a contagem do prazo de 15 (quinze)
dias corridos é feita excluindo-se o dia da divulgação.
5.3. DISPOSIÇÕES GERAIS
5.3.1. Nos termos do art. 11 da Instrução CVM n° 358, as Pessoas Vinculadas deverão
comunicar à Diretoria de Relações com Investidores, em até 5 (cinco) dias, a
realização de cada negócio envolvendo os Valores Mobiliários da Companhia.
5.3.2. A observância da presente política não exime as Pessoas Vinculadas de quaisquer
outras obrigações impostas pela CVM ou por qualquer outra lei ou norma
regulamentar.
Qualquer violação ao disposto nesta política será considerada falta grave, sujeitando o
infrator a sanções disciplinares, de acordo com as normas internas da Companhia, tais
como orientação, advertência, suspensão ou dispensa por justa causa, conforme a
gravidade da infração, sem prejuízo das penalidades administrativas, civis e penais
cabíveis.
6. RESPONSABILIDADES
6.1. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
• Aprovar esta Política, inclusive quanto às suas atualizações, modificações ou
flexibilizações eventuais de critérios ou limites estabelecidos.
6.2. DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÃO COM INVESTIDORES
• Protocolar esta Política na CVM e disponibilizá-la no site da Companhia, na internet.
• Nos termos do § 3º, do art. 17, da Instrução CVM n° 358, o Diretor de Relações com
Investidores ficará responsável pela execução e acompanhamento da presente
Política, bem como, pelo esclarecimento de dúvidas e orientação sobre a aplicação
de qualquer dispositivo das referidas políticas, devendo ser encaminhado através do
e-mail: ri@paranapanema.com.br.
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7. RISCOS ENVOLVIDOS
A observação desta Política poderá minimizar os impactos dos seguintes riscos:
• Não atendimento das expectativas dos nossos acionistas.
• Punições por descumprimento de normativos legais.
8. ANEXOS
• Não se aplica.
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