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COMPANHIA ABERTA

FATO RELEVANTE
Programa de Recompra de Ações
Dias d’Ávila, 25 de junho de 2015. A PARANAPANEMA S.A. (“Companhia”, “Paranapanema”,
BM&FBovespa: PMAM3) comunica aos seus acionistas e ao mercado que, em atendimento às
disposições da Instrução CVM 358/02 e 10/80, e respectivas alterações, o Conselho de
Administração aprovou nesta data a abertura de um Programa de Recompra de Ações
(“Programa”) com as seguintes características:
1. Objetivo do Programa: manutenção das ações em tesouraria, para posterior cancelamento
ou alienação, com o objetivo de gerar valor aos seus acionistas;
2. Quantidade de ações a serem adquiridas: máximo de 12.000.000 (doze milhões) de ações
ordinárias de emissão da Companhia, que correspondem a 3,8% (três vírgula oito por cento)
das ações em circulação nesta data, limitada ao saldo de reserva de lucros da Companhia;
3. Quantidade de ações em circulação: conforme definição do artigo 5º da Instrução CVM
10/80, o volume de ações em circulação é de 319.152.437 (trezentas e dezenove milhões,
cento e cinquenta e duas mil e quatrocentas e trinta e sete) ações ordinárias;
4. Prazo: o Programa tem prazo de 365 dias, contados da presente data; e
5. Instituições Financeiras Intermediárias: as operações de aquisição serão realizadas a preço
de mercado no pregão da BM&FBOVESPA, com a intermediação das seguintes instituições
financeiras: Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários; Icap do Brasil
Corretora de Valores S.A.; Deutsche Bank – Corretora de Valores S.A.; Brasil Plural Corretora
de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.A; e Votorantim Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda.
Para mais informações, por favor, entre em contato com a área de Relações com Investidores: (11)
(11) 2199-7604 (r.7945/7845) ou ri@paranapanema.com.br.
Christophe Malik Akli
Diretor Presidente 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.

