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MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Prezado Acionista,
É com grande satisfação que a administração da Paranapanema S.A. (“Companhia” ou “Paranapanema”) informa
aos Senhores que neste último dia 14 de janeiro de 2010, fomos comunicados via ofício pela Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) sobre o resultado favorável de processo administrativo promovido pela Companhia, na esteira do
nosso projeto de conversão das ações preferenciais em ordinárias, iniciado em junho de 2009.
A CVM nos informou que em reunião de seu órgão Colegiado de 15 de dezembro de 2009, pedido feito pela
Companhia foi acatado pela CVM, contando com parecer favorável da área técnica, tudo conforme consta do Anexo
I desta Manual (“Decisão da CVM”).

"Após o curso de três (3) assembleias anteriores, a Companhia colheu elementos suficientes para comprovar
perante a CVM que estava com dificuldades para reunir o quorum necessário de aprovação da conversão de todas
as ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias de sua emissão. A administração da
Companhia não logrou êxito na obtenção desse quorum, pois há uma grande quantidade de acionistas
representando certa dispersão que dificultou garantir as presenças necessárias. Além disso, muitos acionistas estão
com suas informações de contato desatualizadas. Nessa situação a lei permite que a Companhia peça a retirada do
quorum para a CVM. Por essa razão, a CVM autorizou a retirada desse quorum, mediante as condições indicadas
na Decisão."
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 da CVM, a
Companhia fará nova Assembleia Geral Especial de Acionistas Preferencialistas (“AGESP”), respeitando, em
primeira e segunda chamadas, o quorum previsto na lei e utilizando da faculdade conferida pela Decisão da CVM
(se necessário), apenas em terceira chamada.
Por essa razão, sua participação é muito importante para que a Companhia possa evitar novos gastos com
convocações e publicações.
Com vistas a essa situação e conforme foi antecipado no comunicado ao mercado de 8 de fevereiro de 2010
(inserido neste documento como Anexo II e definido como “Comunicado”), a Companhia aproveita o ensejo, neste
documento, para apresentar formalmente um pedido público de procuração aos acionistas, na linha da decisão
formulada pela CVM e com base nas novas regulamentações dessa autarquia.
Neste passo, após apresentar as informações mínimas que serão detalhadas neste manual de participação
(“Manual”), é com muito prazer e satisfação que convidamos V.Sas. a participar da AGESP, cuja primeira chamada
está marcada para ocorrer na sede da Companhia, na cidade de Dias D’Ávila, na Bahia, na Via do Cobre, 3700,
Área Industrial Oeste, aos 11 dias de março de 2010, às 10:00hs (vide cópia do Edital de Convocação ata no Anexo
III 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,
Este documento traz esclarecimentos a V.Sas. acerca do nosso projeto para conversão de nossas ações
preferenciais em ordinárias.
Esta é mais uma etapa a ser cumprida pela Companhia, após a conclusão, em 13 de novembro de 2008, do
processo de reestruturação financeira, assegurando uma crescente evolução nas práticas de governança
corporativa.
O assunto a ser deliberado foi aprovado pelos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) ocorrida em
27 de julho de 2009 (vide cópia da ata no Anexo IV deste Manual). A aprovação em AGE seguiu recomendação de
voto proferida pelo Conselho de Administração, conforme consta da ata da Reunião do Conselho de Administração
(“RCA”) de 08 de julho de 2009 (vide cópia da ata no Anexo V deste Manual).
Após a AGE, tivemos, em outras cinco oportunidades, algumas tentativas de ratificação em assembleias gerais
especiais de preferencialistas, frustradas, todas, por falta de quorum de instalação, em alguns casos, ou por falta de
quorum de aprovação, em todos os casos. Esse fato, aliado ao permissivo legal do art. 137, §2º da Lei das S.A.,
não deixou alternativa à Companhia, que se viu obrigada a promover processo administrativo na CVM para a
retirada do quorum legal.
Tendo obtido sucesso na CVM, a administração da Companhia, na forma do Comunicado, apresenta este Manual
com orientações adequadas para que V.Sas. participem da AGESP e, caso não possam comparecer, que o façam
por meio de procuradores habilitados, na forma instruída por este Manual.
Informamos que para a instalação da AGESP nesta primeira chamada, será necessária a presença de pelo menos
/4 (um quarto) do capital social votante da Companhia. Caso esse quorum legal não seja atingido, a Companhia
anunciará novas datas para a realização da AGESP em segunda e terceira convocações, que ocorrerão ambas no
mesmo dia, segundo autorizado pela Decisão da CVM. Nessas ocasiões, a AGESP poderá ser instalada com a
presença de pelo menos 1 (um) acionista com direito a voto.
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Para a aprovação da matéria, será necessário, entretanto, que os titulares de mais da metade das ações
preferenciais emitidas, 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, tanto na primeira chamada quanto na segunda chamada, a Companhia está
autorizada a buscar a aprovação da matéria em assembleia convocada em terceira chamada, contando com o voto
favorável da maioria dos acionistas presentes, nos termos da Decisão da CVM.
Este Manual é, portanto, o documento que empenha nossos melhores esforços para que a AGESP se instale e se
realize em primeira convocação. Para tanto, a sua participação é muito importante para a Companhia e para os
demais acionistas.
Esse Manual foi composto em estrito cumprimento da Instrução CVM nr. 481, de 17 de dezembro de 2009 (“ICVM
481”) e busca apresentar todas as informações necessárias para que possamos esclarecer amplamente a V.Sas. o
teor do que será discutido na AGESP, aprimorando nossos canais de comunicação. Nesse sentido, é sempre
importante frisar que esperamos poder instalar esta AGESP, podendo, inclusive, decidir sobre a matéria logo nesta
primeira convocação: para isso, aguardamos sua participação.
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:

11 de março de 2010, quinta-feira

HORÁRIO:

10:00hs (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:
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 seguir 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 AGESP, agendada para às 10:00hs do dia 11 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 AGESP, por fax, e-mail ou correspondência para os seguintes endereços:
FAX: +55 11 4461-4034
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
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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.

REPRESENTAÇÃO POR PROCURAÇÃO
Caso V.Sas. prefiram indicar um representante legal para voto por procuração, os documentos que confirmam a
representação também deverão ser entregues na sede da Companhia dentro dos prazos e na forma descrita acima.
Conforme anunciado no Comunicado, a administração, visando viabilizar o quorum de instalação mínimo para que a
AGESP ocorra e para que a matéria aprovada possa ser ratificada em primeira chamada, solicita aos senhores
acionistas que não possam estar presentes na AGESP ou não possam ser representados por procurador indicado
ao seu exclusivo critério, que se utilizem dos procuradores abaixo indicados, que a Companhia está colocando a
disposição dos acionistas.
Caso V.Sas. optem por participar da AGESP por meio de procuradores indicados pela Companhia na forma da
ICVM 481, V.Sas. poderão indicar, conforme os votos a serem proferidos, um dos advogados indicados pela
Companhia, cujos dados seguem abaixo:
No caso de voto A Favor:
-

TONY MARCELO GONZALEZ RIVERA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB-SP sob nº 117.334,
portador da cédula de identidade RG nº 23.417.279-4 e do CPF nº 113.006.238-45, residente e domiciliado na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Felipe Camarão nº 500, município de Santo
André, Estado de São Paulo, CEP 09220-580.

No caso de voto Contra:
-

ELISABETH BAPTISTA BETTINI, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB-SP sob o nº 239.680,
portadora da cédula de identidade RG nº 132.996.510-SSP/SP e do CPF nº 066.148.158-14, residente e
domiciliado na cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Felipe Camarão nº
500, município de Santo André, Estado de São Paulo, CEP 09220-580.

No caso de Abstenção:
-

FLÁVIA TIROLO DE ABREU, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP 229.230, residente e
domiciliada na cidade de Salvador/BA, com escritório na Via do Cobre 3700, Área industrial Oeste, COPEC,
Dias D'Ávila (BA), CEP 42850-000.

Modelo de procuração é fornecido pela administração da Companhia, na forma do artigo 23 e respectivo Anexo 23
da ICVM 481, conforme minuta constante do Anexo VI a este Manual.
Cumpre informar que em cumprimento do artigo 25, Parágrafo Único, inciso I da ICVM 481, a administração da
Companhia está enviando para todos os acionistas com direito de voto na AGESP cujos endereços constem nos
registros da Diretoria de Relação com Investidores da Companhia, por meio de correspondência eletrônica, os
documentos constantes do Anexo IX deste Manual e a Declaração do Anexo 23 transcrita logo abaixo. Para os fins
do Anexo 23 da ICVM 481, a Companhia presta as informações necessárias conforme segue:
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Declaração do “Anexo 23”
Nome da Companhia
Paranapanema S.A., PMAM3, PMAM4
Matérias para as quais a procuração é solicitada
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.
Responsável pela solicitação
Diretora de Relação com Investidores da Companhia, a Sra. Dóris Beatriz França Wilhelm, brasileira, divorciada, economista, portadora
da Cédula de Identidade RG n° 29.334.554-5/SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob o n° 184.886.250-49, com endereço comercial na Rua
Felipe Camarão nº 500, na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo. É Diretoria estatutária da Companhia desde 1º de outubro de
2007, tendo sido reeleita em RCA de 07 de maio de 2008. Até esta data não detém e nem chegou a deter qualquer tipo de valores
mobiliários de emissão da Companhia. Atualmente não possui ações de emissão da Companhia tomadas de empréstimo e nem há
exposição em derivativos referenciados em ações da Companhia. Não possui também qualquer tipo de relação de natureza pessoal, familiar
ou com partes relacionadas da Companhia.
Interesse na solicitação
A Companhia pretende exaurir todos os esforços para tornar viável a participação de todos os acionistas, visando a obtenção do quorum
legal para ratificação da matéria em primeira chamada.
Custo do Processo
O custo deste processo envolve essencialmente os custos que a Companhia teve com a divulgação do Comunicado, com a elaboração e
distribuição do Manual por correspondência eletrônica a todos os acionistas cujo endereço conste nos registros da Diretoria de Relação com
Investidores da Companhia bem como com os assessores externos da Companhia, estimado em um total de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
custeados pela Companhia.
Endereço para envio das procurações
Via do Cobre, 3700
Área Industrial Oeste
Dias D’Ávila – BA – Brasil
42850-000
ou
Rua Felipe Camarão, 500
Utinga – Santo André – SP – Brasil
09220-580
ou
no endereço eletrônico:
dri@paranapanema.com.br
sempre aos cuidados de:
Dóris Beatriz França Wilhelm ou José Rodolfo Montemurro
Notas sobre o Modelo
Notem que o modelo de procuração proposto pela Companhia deverá ser adequado ao voto que V.Sa. pretende proferir.
Portanto, caso V.Sa. deseje votar a favor de uma ou mais matérias constantes da ordem do dia, V.Sa. deverá nomear como seu procurador,
em relação a tais matérias, o Sr. TONY MARCELO GONZALEZ RIVERA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB-SP sob nº 117.334,
portador da cédula de identidade RG nº 23.417.279-4 e do CPF nº 113.006.238-45, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, com escritório na Rua Felipe Camarão nº 500 , município de Santo André, Estado de São Paulo, CEP 09220-580.
Caso V.Sa. deseje votar contra uma ou mais matérias constantes da ordem do dia, V.Sa. deverá nomear como seu procurador, em relação
a tais matérias, a Sra. ELISABETH BAPTISTA BETTINI, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB-SP sob o nº 239.680, portadora da
cédula de identidade RG nº 132.996.510-SSP/SP e do CPF nº 066.148.158-14, residente e domiciliado na cidade de São Caetano do Sul,
Estado de São Paulo, com escritório na Rua Felipe Camarão nº 500, município de Santo André, Estado de São Paulo, CEP 09220-580.
Caso V.Sa. deseje se abster de votar em uma ou mais matérias constantes da ordem do dia, garantindo, entretanto, a presença que
qualifica o quorum de instalação em primeira chamada, V.Sa. deverá nomear como seu procurador, em relação a tais matérias, a Sra.
FLÁVIA TIROLO DE ABREU, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP 229.230, residente e domiciliada na cidade de Salvador/BA,
com escritório na Via do Cobre 3700, Área industrial Oeste, COPEC, Dias D'Ávila (BA), CEP 42850-000.
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OBJETO DA DELIBERAÇÃO
Nos termos da ICVM 481, 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.
Portanto, este Manual busca seguir, de forma sistemática, a organização das informações segundo requerido pelos
Anexos 17 e 20 da ICVM 481.

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 de 2009, 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

9

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:
(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.
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
(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.
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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$ 3,41 (três reais e quarenta e um 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 de emissão da Companhia.
O seu valor de patrimônio líquido segundo demonstrações financeiras de 30 de setembro de 2009 é de
R$1.082.402.425,72 (um bilhão, oitenta e dois milhões, quatrocentos e dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e
setenta e dois centavos de real). Esse valor, dividido pelo número total de ações emitidas da Companhia, que é de
317.700.264 (trezentos e dezessete milhões, setecentos mil, duzentos e sessenta e quatro) ações, resulta num valor
patrimonial por ação equivalente a R$ 3,41 (três reais e quarenta e um centavos de real) por ação.
Considerando que o valor ora apresentado tem por base as informações financeiras do último balanço aprovado
relativo à 30 de setembro 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$ 2,73 (dois reais e setenta e três 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.
Adicionalmente, a Companhia informa, em relação às ações preferenciais e nos termos do Item 11 do Anexo 20 da
ICVM 481, o quanto segue:

Item 11, (i), Anexo 20: cotações dos últimos 3 anos
Ano
Mínima
2009
2,50
2008
2,10
2007
9,52

Média*
4,90
5,81
15,72

Máxima
8,00
11,50
20,41

* Calculado pela média diária do período.
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Item 11, (ii), Anexo 20: cotações dos últimos 2 anos, por trimestre
Trimestre
Mínima
Média*
4T2009
6,15
7,14
3T2009
3,40
4,77
2T2009
3,00
4,13
1T2009
2,50
3,11
4T2008
2,10
2,90
3T2008
4,00
5,19
2T2008
6,03
6,87
1T2008
7,12
8,33

Máxima
8,00
7,00
4,95
4,05
4,79
9,80
11,50
11,24

* Calculado pela média diária do período.

Item 11, (iii), Anexo 20: cotações mensais dos últimos 6 meses
Trimestre
Mínima
Média*
jan/10
6,42
6,75
dez/09
6,60
7,02
nov/09
6,65
7,05
out/09
6,15
7,34
set/09
4,90
5,53
ago/09
4,20
4,97

Máxima
7,20
7,43
7,95
8,00
7,00
6,15

* Calculado pela média diária do período.

Item 11, (iv), Anexo 20: cotações mensais nos últimos 90 dias
Período
Mínima
02 de Outubro de 2009
a
5,50
19 de Fevereiro de 2010

Média*

Máxima

6,97

8,00

* Calculado pela média diária do período.

Em relação ao período compreendido entre 2007 e 2008, cumpre lembrar aos acionistas que por força das medidas
tomadas no âmbito da reestruturação financeira, vários aumentos de capital seguidos de conversões de debêntures
resultaram por alterar os valores praticados em pregão.
Segue, na tabela seguinte, um desdobramento detalhado da cotação dos noventa (90) dias anteriores à confecção
deste Manual, dia a dia, em atenção ao Item 11(iv) do Anexo 20 da ICVM 481.
Período

Mínima

Média

Máxima

19/2/2010

6,71

6,81

6,90

18/2/2010

6,72

6,78

6,83

17/2/2010

6,84

6,84

6,84

12/2/2010

6,76

6,88

6,99

11/2/2010

6,44

6,62

6,80

10/2/2010

6,44

6,44

6,44

9/2/2010

6,45

6,45

6,45

8/2/2010

5,50

5,98

6,46

5/2/2010

5,89

5,95

6,00

4/2/2010

5,95

6,25

6,55

3/2/2010

6,53

6,53

6,53

2/2/2010

6,90

6,90

6,90

1/2/2010

6,55

6,76

6,97
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29/1/2010

6,42

6,56

6,70

28/1/2010

6,50

6,59

6,67

27/1/2010

6,60

6,64

6,67

26/1/2010

6,62

6,72

6,81

22/1/2010

6,61

6,61

6,61

21/1/2010

6,68

6,79

6,90

20/1/2010

6,62

6,71

6,80

19/1/2010

6,70

6,75

6,80

18/1/2010

6,70

6,83

6,95

15/1/2010

6,62

6,78

6,93

14/1/2010

6,71

6,76

6,80

13/1/2010

6,74

6,92

7,10

12/1/2010

6,72

6,79

6,85

11/1/2010

6,80

7,00

7,20

8/1/2010

6,75

6,86

6,97

7/1/2010

6,74

6,75

6,75

6/1/2010

6,65

6,70

6,75

5/1/2010

6,62

6,74

6,85

4/1/2010

6,60

6,74

6,88

30/12/2009

6,60

6,74

6,88

29/12/2009

6,60

6,61

6,62

23/12/2009

6,60

6,75

6,90

22/12/2009

6,80

6,88

6,95

21/12/2009

6,80

6,89

6,97

18/12/2009

6,89

6,97

7,04

17/12/2009

6,91

7,10

7,29

16/12/2009

6,89

6,89

6,89

15/12/2009

7,16

7,18

7,19

14/12/2009

7,00

7,15

7,30

11/12/2009

6,90

6,98

7,05

10/12/2009

6,90

6,95

7,00

9/12/2009

6,90

7,02

7,14

8/12/2009

7,01

7,10

7,19

7/12/2009

7,01

7,11

7,20

4/12/2009

7,10

7,20

7,30

3/12/2009

7,28

7,36

7,43

2/12/2009

7,18

7,29

7,40

1/12/2009

7,10

7,16

7,21

30/11/2009

6,84

7,02

7,19

27/11/2009

6,91

6,98

7,05

26/11/2009

6,91

6,98

7,05
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25/11/2009

7,05

7,27

7,48

24/11/2009

7,00

7,20

7,39

23/11/2009

7,31

7,63

7,95

19/11/2009

7,49

7,60

7,70

18/11/2009

6,93

7,29

7,65

17/11/2009

6,93

7,06

7,18

16/11/2009

6,65

6,83

7,00

13/11/2009

6,85

6,93

7,00

12/11/2009

6,86

7,01

7,15

11/11/2009

6,70

6,77

6,84

10/11/2009

7,10

7,13

7,15

9/11/2009

6,85

7,00

7,15

6/11/2009

6,65

6,83

7,00

5/11/2009

6,75

6,81

6,87

4/11/2009

6,67

6,89

7,10

3/11/2009

6,71

6,78

6,85

30/10/2009

7,00

7,25

7,50

29/10/2009

6,15

6,55

6,95

28/10/2009

6,50

6,75

7,00

27/10/2009

7,00

7,05

7,10

26/10/2009

7,10

7,11

7,11

23/10/2009

7,23

7,36

7,49

22/10/2009

7,00

7,23

7,45

21/10/2009

7,10

7,25

7,40

20/10/2009

6,98

7,14

7,30

19/10/2009

7,10

7,35

7,60

16/10/2009

7,27

7,31

7,35

15/10/2009

7,10

7,30

7,50

14/10/2009

7,45

7,63

7,80

13/10/2009

7,72

7,72

7,72

9/10/2009

7,75

7,83

7,90

8/10/2009

7,50

7,75

8,00

7/10/2009

7,39

7,55

7,70

6/10/2009

7,20

7,39

7,57

5/10/2009

7,50

7,55

7,60

2/10/2009

7,35

7,65

7,95
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ANEXO I
DECISÃO DA CVM
PROCESSO ADMINISTRATIVO CVM/RJ/2009/10433
PARECER DA ÁREA TÉCNICA (GEA-4/SEP/CVM)
E
DECISÃO DO COLEGIADO (RELATOR DIR. OTÁVIO YAZBEK)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARA: GEA-4 RA/CVM/SEP/GEA-4/Nº117/09
DE: Elaine Moreira M de La Rocque
DATA: 28/10/09
ASSUNTO: Consulta de Companhia Aberta
Paranapanema S.A.
Processo CVM nºRJ/2009/10433
Senhor Gerente,
Trata-se de consulta protocolizada na CVM em 13.10.09, pela Paranapanema S.A. ("Paranapanema",
"Companhia" ou "Consulente"), solicitando autorização para redução de quorum para deliberação a ser
tomada no âmbito de Assembléia Especial de Acionistas Preferencialistas ("AGESP" ou "Assembléia
Especial"), com fundamento no previsto nos §§ 2º e 3º do artigo 136 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das
S.A."). Solicita ainda que tal autorização seja válida já, em se instalando a Assembléia Especial em
sua primeira convocação ou, alternativamente, que a Companhia possa realizar as três convocações
previstas em Lei para o mesmo dia, caso não sejam atingidos os quoruns das duas primeiras.
I.

DOS FATOS
I.1 Da Empresa
2.

A Paranapanema S.A., sociedade anônima de capital aberto, possuía em
circulação no mercado, respectivamente, 75,17% e 92,80% do total de ações
ONs e PNs e apresentava a seguinte distribuição acionária, conforme
informações do seu Formulário de Informações Anuais de 2008 - fl. 140):

3.

4.

5.

6.

Caracterizando-se como uma holding não operacional com atividades em áreas
de mineração e desde 1995 controlada por um grupo de fundos de pensão, a
Paranapanema teve sua situação financeira deteriorada ao longo daquela
década, em função da apreciação cambial em conjunto com o movimento de
expansão que resultou na aquisição de três empresas: a Companhia Paraibuna
de Metais (alienada em 2002), a Caraíba Metais S.A. e a Eluma S.A. Indústria
e Comércio. De tal forma, entre 1996 e 1999 emitiu 5 séries de debêntures,
totalizando emissão de R$1,1 bilhão, chegando em 2000 com um
endividamento em debêntures de R$ 623milhões frente ao patrimônio líquido
de R$ 232milhões.
Em dezembro de 2006 foi firmado entre acionistas e credores o "Acordo para
Reestruturação Financeira da Paranapanema S.A.", o qual visou o
equacionamento das dívidas da Companhia e também o alinhamento de
questões societárias. O referido documento previa a unificação das espécies de
ações de emissão da Companhia, sendo que o 1º aditivo ao instrumento,
firmado em agosto de 2007, estabeleceu uma reforma estatutária prevendo:
(i) a outorga da opção de conversão voluntária de ações preferenciais em
ordinárias, na relação de 1:1 e (ii) adequação das disposições estatutárias ao
Regulamento das Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa do Novo
Mercado da Bovespa. O aditivo firmou ainda o prazo de 24 meses, a contar do
seu estabelecimento, para que seja promovida a unificação das espécies de
ações da Companhia e a sua adesão ao Novo Mercado.
Com vistas a tal objetivo, em dois períodos em 2007 (setembro e outubro), foi
ofertada, aos acionistas preferencialistas, a conversão voluntária de suas
ações em ações ordinárias. Adicionalmente, e tendo em vista o compromisso
contratual de capitalização de dívida em ações, face o pagamento inicial
recebido pelos signatários do Acordo de Reestruturação, foram realizados,
entre 2007 e 2008, diversos aumento de capital dentro do limite do capital
autorizado e por meio de subscrição particular com a emissão de ações
ordinárias.
Em decorrência de tais operações, o capital social da Companhia é hoje
composto por 313.820.340 ações sendo 312.826.475 ordinárias e apenas
993.865 preferenciais, representando 0,3% da quantidade total de ações
emitidas.
I. 2 Da Consulta
Aspectos iniciais

7.

8.

9.

Em 25.09.09, a Paranapanema protocolou consulta (fls. 1-139), junto a esta
Autarquia, através da qual requer autorização para a "retirada do quorum
previsto no artigo 136 a fim de que a conversão das ações preferenciais em
ações ordinárias (...) na razão de 1 (...) ordinária para cada 1 (...) preferencial
possa ser ratificada pela maioria dos presentes (...)". Ademais solicita
autorização para que "possa se dar em primeira chamada, o quorum
devidamente autorizado (...)" ou, alternativamente, que a "Companhia
[possa] fazer uma única convocação para que as chamadas possam
ocorrer todas no mesmo dia, caso as duas primeiras não atinjam o
quorum da lei.".
Em sua consulta, a Companhia relata os eventos que levaram ao atual quadro
acionário da Companhia, os quais, conforme mencionado nos §§ 3º a 6º,
acima, significaram a redução da participação da espécie preferencial a apenas
0,3% da quantidade total de ações emitidas.
Informa que está inscrita desde dezembro de 2007 no nível 1 de governança
corporativa da BMF&Bovespa e que, nos termos do aditivo ao Acordo de
Reestruturação, tem como compromisso a migração para o Novo Mercado, já
tendo adaptado todo o seu Estatuto Social ao regulamento deste, à exceção da
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regra que estabelece a composição integral do capital social por ações
ordinárias.
10. Nesse sentido e considerando o prazo estipulado pelo aditivo ao Acordo de
Reestruturação, o qual se encerrou em agosto último, em 27.07.09 foi
realizada AGE a qual, contando com acionistas que representavam 71% do
capital votante, deliberou pela aprovação da conversão das ações preferenciais
em ações ordinárias, na proporção de 1:1, por unanimidade dos presentes. Em
se tratando de matéria que altera vantagens das ações preferenciais, ao
transformá-las em ordinárias, conforme inciso II do art. 136 da Lei das S.A.,
sua aprovação ou ratificação deve ser submetida aos acionistas
preferencialistas, reunidos em Assembléia Especial, com quorum de
deliberação superior à metade das ações de tal espécie, nos termos do §1º do
dispositivo em referência.
11. Quanto ao quorum de deliberação da AGESP vis à vis a analise da dispersão de
suas ações preferenciais a Paranapanema teceu algumas observações dentre
as quais destacamos:
a.

b.

c.

d.

e.

f.

Apenas 140 (...) preferencialistas, num universo total
de 4.969 (...) acionistas, são detentores de 1.000 (um
mil) ações preferenciais ou mais (...);
Do total de 993.865 (...) ações prefernciais, a
Companhia só pôde contar com a presença, nas
últimas assembléias, de um número máximo de 6 (...)
acionistas
representando
(...)
27,25%
ações
preferenciais em circulação;
4.842 (...) acionistas (detentores de um equivalente a
67,21% das ações preferenciais em circulação) são
pessoas físicas, sendo que esses acionistas constam no
cadastro do agente de escrituração da Companhia com
endereço incompleto (...);
De um universo total de 118 (...) pessoas jurídicas e
fundos de investimento (...) mais de 100 estão com os
seus cadastros desatualizados (...);
Há ainda 36.136 (...), equivalentes a 3,73% do total
das ações preferenciais em circulação que ainda estão
qualificadas como ações ao portador (...) e
Para contar com, pelo menos, metade das ações
preferenciais em circulação, qual seja, 496.933 (...)
ações preferenciais, a Companhia precisaria contar
com
os
seus
41
(...)
maiores
acionistas
preferencialistas, titulares, em conjunto, de 486.817
(...) ações preferenciais ou mais, sendo que, dentre
esses, 33 (...) são pessoas físicas e, desse universo, só
foi possível obter contato direto com 10 (...), e apenas
6 (...) compareceram ou se fizeram representar para
votação.

12. Considerando tais análises observa a Companhia a "inevitável conclusão de
que o universo de acionistas preferencialistas da Companhia é dotado de
excessiva dispersão (...)" a qual pôde ser constatada na prática, em
decorrência das tentativas de realização de Assembléia Especial para
aprovação da conversão, após esta ter sido aprovada na AGE de julho último.
Alegou ainda que tal situação "tem representado um grande entrave para que
a Companhia possa evoluir com as suas práticas elevadas de governança
corporativa.".
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13. Quanto às tentativas de realização da referida AGESP a Consulente elencou as
3 oportunidades, conduzidas entre julho e setembro últimos, nas quais
realizou convocação mas não obteve quorum para deliberação, conforme
informações resumidas abaixo (atas às fls. 126-139):

14. Destacou a Companhia que, em cada tentativa, buscou estimular a
participação dos acionistas e lograr a aprovação da pretendida conversão de
ações, por meio de: (i) elaboração de manual para participação na assembléia
(fls. 95-124) detalhando o projeto de conversão e oferecendo alternativas de
representação; (ii) tentativas de contatos telefônicos com os maiores
acionistas e (iii) convocações com prazos superiores aos previstos na Lei nº
6.404/76.
Fundamento legal do pedido e casos precedentes
15. Quanto aos fundamentos do pedido de dispensa, apontou a Consulente a
previsão contida nos §§ 2º e 3º do art. 136 da Lei nº 6.404/76, destacando
acreditar possuir todas as condições legais para se beneficiar do previsto nos
dispositivos em comento. Ademais, fez referência a casos pretéritos
semelhantes, de conversão de ações com vistas à migração para o Novo
Mercado, destacando que, em sua observação, nenhum desses apresentava
situação de tamanha dispersão que se aproximasse à da Companhia.
16. Dentre os casos de solicitação de redução de quorum em Assembléias Gerais
julgados pelo Colegiado CVM destacou o Processo RJ2006/3453 envolvendo a
Eternit, quando de sua adesão ao Novo Mercado, no qual o quorum para
deliberação sobre a conversão de ações na AGE foi retirado, permitindo que tal
deliberação tenha se dado pela maioria dos presentes.
17. Fez referência ainda ao Processo RJ2006/6785, também julgado pelo
Colegiado, envolvendo Telemar, no processo de reestruturação societária da
empresa, no qual o voto vencedor observou que ainda que a dispersão, no
caso, não fosse excessiva, havia dispersão que justificava a concessão da
redução do quorum de deliberação para a proposta de relação de troca de
ações.
Hipótese sugerida para a redução do quorum
18. Finalmente, em sua consulta, a Paranapanema aborda as hipóteses de redução
de quorum, indicando que, na sua visão, a que mais se adequa ao contexto da
Companhia seria a aplicação do mesmo parâmetro autorizado no caso da
Eternit, qual seja, deliberação pela maioria dos presentes.
19. Nesse sentido, expôs a Companhia que "a autorização pela maioria dos
presentes não se justifica apenas pelo fato de termos na Eternit um
precedente de conversão de ações para a mesma finalidade (...) mas (...)
sobretudo porque os acionistas presentes nas últimas AGESPs (...) são
verdadeiramente os acionistas que representam e tem ativamente
representado o universo dos titulares de ações preferenciais de emissão da
Companhia.".
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20. Ademais, fez alusão a outro caso precedente, o Processo RJ2007/11086
envolvendo a Aços Villares S.A.. Em tal oportunidade, ainda que se tratasse de
questão diversa à previsão legal de redução de quorum em Assembléia
Especial, o Colegiado da CVM promoveu interpretação a determinado
dispositivo da Lei das S.A., na qual se reconhece a necessidade de considerarse questões relativas ao quorum em Assembléias vis à vis os objetivos sociais
que se busca defender(1).
21. Conforme alegado pela Companhia, outras formas de estabelecimento de
quorum reduzido, quer seja pela média verificada nas últimas assembléias,
quer seja pela fixação de um número inferior aos 50% previsto pela Lei das
S.A. para o quorum qualificado, não atenderia às peculiaridades do caso da
Companhia já que, comparando-se ao referido caso Telemar, quando a solução
de redução do quorum para 25% foi concedida à empresa: (i): o fator
motivador, naquele caso, foi a falta de esforços empreendidos por aquela
empresa para atrair a presença dos acionistas e (ii) houve então a
preocupação em determinar-se um quorum que conferisse legitimidade à
operação.
22. Destacou que o "objetivo [da deliberação da AGESP] é trazer benefícios para
os próprios acionistas que serão atingidos pela conversão, assim como ocorria
com os benefícios hauridos no caso Villares, que beneficiariam os ausentes
(...) [os quais] prejudicavam o interesse do requerente daquele caso.". Desta
forma, a opção pela não retirada do quorum poderia, em tese, continuar
significando um entrave aos benefícios que a Companhia acredita estar
oferecendo aos acionistas, haja vista que em suas recentes Assembléias
Especiais chegou-se a verificar quorum de apenas 14,72%.
23. Ainda quanto ao estabelecimento de novo quorum entende a Paranapanema
que frente aos esforços realizados nas últimas 3 tentativas de realização da
AGESP, as quais se desdobraram em 5 reuniões, poderia a CVM "autorizar a
Companhia a proceder com a dispensa do quorum ora pretendido logo na
primeira assembléia, sem a necessidade de se fazer três convocações (...) que
tendem a repetir o absenteísmo praticado até então.".
24. Alternativamente, solicita a Paranapanema permissão para que a Companhia
realize uma única convocação para que todas as reuniões possam ocorrer no
mesmo dia, caso a CVM entenda não ser cabível a dispensa do requisito legal
que dispõe sobre a validade do quorum reduzido apenas na 3ª convocação da
Assembléia, e considerando haver elementos suficientes evidenciando que as
duas primeiras chamadas novamente não atingirão o quorum previsto em Lei.
II. ANÁLISE
25. O artigo 136 dispõe da seguinte forma sobre a necessidade de quorum
qualificado para deliberação em Assembléia Geral de determinadas matérias:
art. 136. É necessária a aprovação de acionistas que representem metade, no
mínimo, das ações com direito a voto, se maior quorum não for exigido pelo
estatuto da companhia cujas ações não estejam admitidas à negociação em
bolsa ou no mercado de balcão, para deliberação sobre:
(...)
II - alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou
amortização de uma ou mais classes de ações preferenciais, ou criação de
nova classe mais favorecida;
§ 1º Nos casos dos incisos I e II, a eficácia da deliberação depende de
prévia aprovação ou da ratificação, em prazo improrrogável de um ano, por
titulares de mais da metade de cada classe de ações preferenciais
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prejudicadas,
reunidos
em
assembléia
especial
convocada
administradores e instalada com as formalidades desta Lei.

pelos

§ 2º A Comissão de Valores Mobiliários pode autorizar a redução do
quorum previsto neste artigo no caso de companhia aberta com a
propriedade das ações dispersa no mercado, e cujas 3 (três) últimas
assembléias tenham sido realizadas com a presença de acionistas
representando menos da metade das ações com direito a voto. Neste
caso, a autorização da Comissão de Valores Mobiliários será mencionada nos
avisos de convocação e a deliberação com quorum reduzido somente
poderá ser adotada em terceira convocação. [grifo nosso]
§ 3o O disposto no § 2o deste artigo aplica-se também às assembléias
especiais de acionistas preferenciais de que trata o § 1o.
26. Inicialmente observamos que se descarta a hipótese de quorum superior
exigido estatutariamente, uma vez tendo a Companhia suas ações negociadas
na Bovespa.
27. O dispositivo em referência contém duas condições para que a redução de
quorum em Assembléias Especiais seja autorizada por esta Autarquia, quais
sejam: (i) dispersão em mercado das ações potencialmente prejudicadas e (ii)
que o quorum de presença em 3 últimas Assembléias tenha sido inferior a
50% da espécie de ações a qual o texto da Lei das S.A. visa proteger.
28. No caso em tela, analisando-se inicialmente a condição mais objetivamente
verificável, referente ao quorum das 3 últimas assembléias, comprovamos a
sua adequação ao previsto pela Lei nº 6.404/76, comprovação que se dá
justamente pelas três tentativas de realização da AGESP relatadas.
29. Já quanto à característica de dispersão das ações preferenciais da
Paranapanema algumas considerações cabem ser feitas com base na análise
do relatório da posição acionária dos preferencialistas fornecido pela
Companhia (fls. 44-81).
30. Relembrando, a Consulente apresenta atualmente na composição de seu
capital social 993.865 ações preferenciais, o que equivale a 0,3% do total de
ações de sua emissão, as quais são detidas por 4.969 acionistas. Conforme
demonstrado no quadro a seguir o quorum legal exigido para a deliberação
pretendida pela Companhia é obtido com menos de 1% da base de acionistas
preferenciais, excluídas as ações ao portador e as em tesouraria. Ademais,
reduzidos acréscimos em pontos percentuais na relação entre os maiores
acionistas preferenciais e a base de tal espécie acarretam em acréscimos bem
mais expressivos no percentual de ações detido por tais acionistas. Ou seja,
uma variação de 0,2 p.p. na proporção dos maiores acionistas significa um
aumento de 6,6 p.p. no total de ações por eles detido.

31. Tal observação sugere que não se verifica na base de ações preferenciais de
emissão da Paranapanema uma significativa dispersão.
32. Entretanto, em que pese tal observação, deve ser considerada com bastante
relevância a informação provida pela Companhia de que "4.842 (...) acionistas
(detentores de um equivalente a 67,21% das ações preferenciais em
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33.

34.

35.

36.

37.

circulação) são pessoas físicas, sendo que esses acionistas constam no
cadastro do agente de escrituração da Companhia com endereço incompleto
(...)". Em outras palavras, a Paranapanema encontra algum grau de
dificuldade de comunicação em relação a 97,63% da base total de acionistas
que possuem ações preferenciais.
Verifica-se que, dentre os 45 maiores acionistas, os quais em conjunto detém
50,2% das ações preferenciais de emissão da Paranapanema, constam: (i) 9
pessoas jurídicas (que compõe 54% do quorum), (ii) o Sr. Sílvio Tini de
Araújo, membro do Conselho de Administração (9,5% do quorum) e
finalmente (iii) 35 pessoas físicas, as quais representam 36,4% do quorum
legal mínimo e em relação às quais a Companhia alega dificuldade de
comunicação devido a situação cadastral.
Ou seja, se por um lado, com menos de 1% da quantidade de acionistas
preferencialistas a Paranapanema obteria o quorum qualificado previsto na Lei
das S.A. para a aprovação da conversão de ações pretendida, pouco mais de
1/3 do quorum é composto por acionistas aos quais a Companhia alega difícil
acesso (4.842 acionistas frente ao total de pessoas físicas de 4.851, portanto
virtualmente toda a base de acionistas pessoas físicas).
Ademais, em relação aos acionistas pessoas jurídicas ou fundos de
investimento além dos 9 que figuram entre os 45 maiores acionistas que
compõe o quorum de 50%, somente outros 5 possuem 1.000 ações ou mais.
Ainda assim, alega a Companhia dificuldades também no acesso a cerca de
84,75% de tais acionistas em decorrência da desatualização cadastral,
conforme reportado no §11, alínea "d", retro.
Ou seja, contando com os acionistas pessoas jurídicas que possuem 1.000
ações ou mais, os quais somam 276.415 ações PNs e com o Conselheiro de
Administração Sr. Silvio Tini de Araújo, que detém 47.400 ações PNs, ainda
seria necessária a representação de 173.118 ações preferenciais para que
fosse atingido o quorum mínimo de 50% para a AGESP. Considerando que
praticamente toda a base de acionistas pessoas físicas (4.842 de um total de
4.851) da Companhia não apresentam seus dados cadastrais completos,
caberia portanto tal representação aos acionistas pessoas jurídica que detém
1.000 ações ou menos. Mesmo que consideremos que cada pessoa jurídica
detenha 999 ações, seriam necessários 173 acionistas pessoas jurídicas,
situação que não poderia ser alcançada no caso em tela haja vista que dentre
os acionistas com menos de 1.000 ações constam 104 pessoas jurídicas(2).
O quadro a seguir resume as conclusões apontadas nos §§ 33 a 36, retro:
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38. Nesse sentido acreditamos que mesmo considerando não ser, o caso em
tela, caracterizado pela significativa dispersão, conforme demonstrado, a
concentração de acionistas pessoas física e as dificuldades de
atualização do cadastro, particularmente no caso da Paranapanema
que possui capital aberto desde 1977, justificam não somente a
redução de quorum pretendida, mas também a sua retirada para que a
Companhia possa deliberar por maioria dos presentes sobre a conversão
de ações pretendida.
39. Finalmente quanto aos casos precedentes destacamos inicialmente que em
caso semelhante, mencionado pela Paranapanema, envolvendo a Eternit, o
Colegiado da CVM, tendo decidido pela retirada do quorum mínimo previsto na
Lei das S.A. para a aprovação da conversão de ações PNs em ONs viabilizando
a entrada no Novo Mercado, reconheceu a necessidade de conferir às
companhias maior autonomia para que possam usufruir do previsto no art.
136 da referida Lei, tendo sido consignado na Ata da reunião que tratou do
processo em comento que "o Colegiado deliberou aprovar o requerimento da
Eternit (...) determinando ainda à SDM que elabore estudos sobre a
edição de um ato de autorização genérica a companhias que se
encontrem em situação semelhante." [grifo nosso].
40. Feita tal observação, resumimos os casos precedentes recentes a seguir:

41. Nos casos onde a redução de quorum foi feita passando a se considerar um
determinado percentual inferior a 50%, cabe ser destacado que:
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i.

42.

43.

44.

45.

no caso envolvendo a Texpar S.A., este foi o quorum
por ela pleiteado junto à CVM;
ii.
no caso envolvendo a Tele Norte Leste Participações
S.A. a solicitação foi para maioria dos presentes
entretanto o Colegiado julgou que, em se tratando de
matéria envolvendo reestruturação societária o
quorum de 25% seria apropriado visando garantir a
legitimidade da operação e
iii.
finalmente no caso do Banco Indusval S.A. foi feita
solicitação de redução do quorum para 25%, tendo
entretanto sido ponderado que diferentemente de
alguns precedentes, a companhia possui maior
concentração de participação entre minoritários, pois
bastariam 5 acionistas preferencialistas presentes para
que se alcançasse o quorum de deliberação de 50%.
De tal forma, a eventual autorização de retirada de quorum no caso em tela
estaria alinhada aos casos precedentes julgados pelo Colegiado já que (i) se
trata de matéria, qual seja redução do quorum qualificado para aprovação de
conversão de ações visando a migração ao Novo Mercado, em relação a qual o
próprio Colegiado reconheceu a necessidade de conferir maior autonomia às
companhias e (ii) existe de fato dispersão nas ações PNs da Paranapanema,
fato agravado pela grande representatividade de acionistas pessoas física em
uma empresa cuja abertura de capital data de 1977.
Entretanto, acreditamos ser importante condicionar tal redução à garantia de
que a Companhia continue envidando os melhores esforços para reduzir o
absenteísmo da AGESP, notadamente com a divulgação de manual para
participação na referida Assembléia, nos moldes dos manuais preparados para
as 3 tentativas de realização conduzidas nos meses de julho a setembro(3).
Quanto à solicitação de que o quorum reduzido seja já considerado na 1ª
convocação, observamos que a previsão legal é de que este somente seja
considerado em 3ª convocação, não havendo no texto da Lei hipótese de
diferente consideração.
Finalmente quanto a solicitação de autorização para que seja feita uma única
convocação para que todas as eventuais convocações da AGESP sejam
realizadas no mesmo dia, acreditamos também não ser possível
excepcionalidade. Isto porque a Lei das S.A., em seu art. 124, determina
prazos mínimos de antecedência para a convocação de Assembléias em
relação aos quais não existe previsão de redução por parte da CVM.

III. CONCLUSÃO
46. Trata-se de solicitação de autorização para retirada do quorum previsto no art.
136 da Lei nº 6404/76 quanto a deliberação sobre conversão de ações PNs em
ONs e ainda autorização para que o quorum reduzido possa ser considerado já
primeira convocação ou alternativamente, que a Companhia possa fazer uma
única convocação para que as eventuais Assembléias possam ocorrer todas no
mesmo dia, caso as duas primeiras não atinjam o quorum da lei.
47. Por todo o exposto, com destaque para o apontado nos §§ 43 a 45
manifestamo-nos favoravelmente à retirada do quorum qualificado para
referida deliberação ressaltando que a administração da Companhia deve
envidar os melhores esforços no sentido de estimular a participação dos
acionistas preferencialistas.
48. Entendemos, no entanto, não ser possível que tal retirada seja considerada
anteriormente à hipótese de 3ª convocação e ainda que as eventuais 3
convocações necessárias sejam agendadas para o mesmo dia.
49. Finalmente lembramos que nos termos do §2º do art. 136 da Lei das S.A.
eventual autorização por parte do Colegiado CVM quanto à redução do quorum
qualificado deve ser mencionada nos avisos de convocação.
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Diante disso, sugerimos o encaminhamento do presente processo administrativo ao SGE,
recomendando seja submetido à apreciação do Colegiado o pedido de autorização para redução de
quorum qualificado na deliberação sobre conversão de ações da Paranapanema.
Atenciosamente,
Elaine Moreira M de La Rocque
Analista GEA-4
De acordo, em _____/10/2009,
Jorge Luis da Rocha Andrade
Gerente de Acompanhamento de Empresas 4
De acordo, em ___/10/2009,
Elizabeth Lopez Rios Machado
Superintendente de Relações com Empresas

(1)No processo em referência foi analisado o disposto no art. 161, §4º alínea "a" da Lei nº6.404/76, quanto à faculdade dos
minoritários em eleger membros para o Conselho Fiscal. O Consulente entendia que o requisito de 10% previsto na segunda parte
da alínea "a" do §4º do art. 161 diz respeito ao número de ações de titularidade dos acionistas minoritários da companhia e não ao
número de ações detidas pelos acionistas minoritários efetivamente presentes à assembléia geral. Destacamos os seguintes trechos
do voto vencedor:
3.9 Reparemos, agora, que a expressão "acionistas minoritários" é empregada no texto legal sem qualquer
qualificação ou restrição. Percebamos mais: o texto não menciona, em nenhum lugar, a palavra "presentes", a
palavra "quorum", ou qualquer outra que denote a intenção de restringir seu alcance aos acionistas que
compareceram à assembléia geral.
4.3 No Brasil, a supremacia da interpretação teleológica foi reconhecida pela própria lei. O art. 5º da Lei de
Introdução ao Código Civil deixa isso absolutamente claro:
art. 5º Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.
4.6 Tendo em vista esse propósito, a interpretação defendida pelo Investidor e apoiada pela Previ me parece
bastante superior àquela defendida pela Villares e pela Souza Cruz. Se o propósito da norma é permitir a
fiscalização dos negócios sociais pelos acionistas minoritários, então o percentual de 10% deve ser interpretado
de forma a facilitar e não a dificultar essa fiscalização.
4.7 Note-se que as duas interpretações fazem muita diferença na prática devido a um fenômeno bastante
conhecido: o absenteísmo dos acionistas. Como já tive oportunidade de ressaltar, não devemos censurar
ninguém por esse absenteísmo, pois ele é um problema puramente econômico. Comparecer à assembléia
normalmente não vale a pena para o minoritário.
4.8 Diante dessa realidade, a interpretação proposta pela Villares e pela Souza Cruz ameaça a eficácia do art.
161, §4º, "a", da Lei nº 6.404/76 e dificulta, em muitos casos, a consecução de seu objetivo. Como muitos
acionistas simplesmente não comparecem às assembléias, eles não atingem o quorum de 10% e, por
conseguinte, não conseguem eleger um membro do conselho fiscal. Pelo menos não enquanto prevalecer a
interpretação defendida pela Villares.
(2) Em outra análise, somando-se o total de ações detidas pelos acionistas pessoas jurídica detentores de pelo menos 1.000 ações
PNs e o Sr. Silvio Tini de Araújo e ainda considerando-se que os acionistas pessoa física aos quais a Companhia não apresenta
dificuldade de acesso se tratam dos 9 maiores, seriam necessários ainda 90.518 ações PNs a serem representadas pelos acionistas
pessoas jurídicas para fins de atendimento ao quorum qualificado. Considerando que o maior acionista pessoa jurídica que detém
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quantidade inferior a 1.000 PNs detém 646 ações, seriam necessários que 140 pessoas jurídicas detivessem a mesma quantidade,
o que não se constata na prática.
(3) Quanto a tal documento ressalte-se que o mesmo está previsto na minuta de Instrução que dispõe sobre informações e pedidos
públicos de procuração para exercício do direito de voto em assembléias de acionistas, segundo a qual será necessária a
disponibilização do referido manual, até a data de publicação do 1º anúncio de convocação, dentre outros casos, quando a
Assembléia é convocada para deliberar sobre a criação de ações preferenciais ou alteração nas preferências, vantagens ou
condições de resgate ou amortização das ações preferenciais.
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Decisão do Colegiado
Relator Diretor Otávio Yazbek, reunião do Colegiado de 15 de dezembro de 2009
.........................................................................................
EMENTA

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA REDUÇÃO DE QUORUM QUALIFICADO NA DELIBERAÇÃO
SOBRE CONVERSÃO DE AÇÕES - PARANAPANEMA S.A. - PROC. RJ2009/10433

Reg. nº 6741/09
Relator: DOZ
Trata-se de pedido formulado por Paranapanema S.A. ("Paranapanema" ou "Companhia"),
com fundamento no disposto nos §§ 2º e 3º do art. 136 da Lei nº 6.404/76 ("LSA"), de
autorização para redução do quórum para aprovação de deliberação a ser tomada no âmbito
da assembleia especial de acionistas preferencialistas da Companhia ("Assembleia Especial").
A Companhia relata, em seu pedido, que, como parte de um processo de reestruturação, a
sua administração fixou como objetivo o seu ingresso no Novo Mercado da BM&F Bovespa.
Para tanto, em atendimento ao disposto no inciso II do art. 136 da LSA, a administração
procurou submeter à Assembleia Especial a aprovação da conversão das ações preferenciais
em ordinárias. No entanto, em virtude da elevada dispersão das ações preferenciais no
mercado, as três últimas tentativas de realizar a Assembleia Especial fracassaram, não se
tendo alcançado, em nenhuma dessas oportunidades, o quórum de deliberação exigido no
caput do art. 136 da LSA.
Diante disso, a Companhia requer: i) autorização para retirada do quorum exigido pelo caput
daquele dispositivo, a fim de que a conversão de ações possa ser ratificada pela maioria dos
presentes em Assembleia Especial; ou ii) a redução de tal quorum, para outro percentual que
viabilize a tomada de decisão por parte dos acionistas detentores de ações preferenciais.
Adicionalmente, caso a retirada do referido quorum ou sua redução seja autorizada, requer
que a autorização possa valer já para a primeira convocação. Alternativamente, se for
necessário promover 3 convocações sucessivas, requer então que estas possam ocorrer todas
no mesmo dia, caso as duas primeiras não atinjam o quorum legal.
Em sua manifestação, consubstanciada no RA/CVM/SEP/GEA-4/nº117/09, a Superintendência
de Relações com Empresas – SEP posicionou-se favoravelmente à retirada do quorum
qualificado para a referida deliberação, tendo em vista inclusive os precedentes já julgados
pelo Colegiado, ressaltando que a administração da Companhia deve continuar a adotar
medidas para incentivar a participação dos acionistas preferencialistas na Assembleia Especial.
A SEP concluiu, contudo, que não é possível abrir mão das 3 convocações exigidas em lei,
como também não é permitido que tais convocações sejam feitas no mesmo dia, como quer a
Paranapanema.
O Diretor Relator Otavio Yazbek apresentou voto, concordando o posicionamento da área
técnica, e reconhecendo que o pedido da Companhia se encontra devidamente fundamentado.
No entanto, em consonância com a manifestação da SEP, o Diretor Relator ressaltou que (i) a
aprovação da matéria pela maioria dos presentes só deve valer para a terceira convocação da
referida Assembléia Especial e que (ii) o intervalo temporal mínimo, legalmente exigido entre
a primeira e a segunda convocação, deve ser respeitado. Isso porque a competência
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outorgada à autarquia pela Lei nº 6.404/76 para redução de quorum não se estende às regras
de convocação de assembleias, que têm natureza cogente.
Além disso, o Relator, em linha com precedentes da CVM, manifestou-se favorável a autorizar
a Paranapanema a (i) convocar a terceira assembleia no mesmo momento da convocação da
segunda, e (ii) realizar a assembleia em terceira convocação na mesma data de realização da
segunda.
Por fim, o Relator reforçou a recomendação feita pela área técnica, no sentido de que, em
qualquer hipótese, a Companhia deve continuar a adotar medidas para incentivar a
participação dos acionistas preferencialistas no processo de deliberação de conversão das
ações de sua titularidade.
O Colegiado deliberou o deferimento do requerimento da Paranapanema S.A., nos termos do
voto apresentado pelo Relator Otavio Yazbek.

-----------------------------------------------------------------------VOTO

Processo Administrativo CVM nº RJ 2009/10433
(Reg. Col. nº 6741/2009)
Requerente: Paranapanema S.A.
Assunto: Pedido de autorização para retirada de quorum qualificado em deliberação sobre conversão
de ações.
Diretor relator: Otavio Yazbek
Relatório
Objeto
1. Trata-se de pedido protocolado em 13.10.2009 pela Paranapanema S.A. ("Paranapanema" ou
"Companhia"), de autorização para retirada de quorum necessário para a deliberação de conversão de
ações, a ser tomada no âmbito de Assembléia Especial de Acionistas Preferencialistas ("Assembléia
Especial") (fls. 2-13).
Fatos
2. Como parte de um processo de reestruturação, a administração da Companhia traçou como meta a
adesão da Paranapanema ao Novo Mercado da BM&FBovespa. Atualmente, encontra-se o Estatuto
Social da Companhia integralmente adaptado ao regulamento daquele segmento especial de
negociação, à exceção da regra que exige a composição integral do capital social por ações ordinárias.
3. Em AGE realizada em 27.7.2009, os acionistas representando 71% do capital votante deliberaram,
por unanimidade, pela aprovação da conversão das ações preferenciais em ordinárias, na proporção
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de 1:1. Não obstante, por se tratar de matéria que altera vantagens das ações preferenciais, nos
termos do inciso II, art. 136(1) da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 ("Lei nº 6.404/76"), sua aprovação ou
ratificação deve ser submetida a Assembléia Especial, com quorum de deliberação superior à metade
das ações de tal espécie, nos termos do § 1º do dispositivo em referência.
Quadro de acionistas preferencialistas da Paranapanema
4. A Companhia destaca as circunstâncias que caracterizam a excessiva dispersão de seu atual quadro
de acionistas preferencialistas e que motivam o presente processo:
i) são ao todo 4.969 acionistas preferencialistas, detentores de 993.865 ações
preferenciais;
ii) apenas 140 acionistas preferencialistas são detentores de 1.000 ações
preferenciais ou mais, ou seja, 97% dos acionistas preferencialistas detêm
menos de 1.000 ações;
iii) nas últimas assembléias, um máximo de 6 acionistas representando
27,25% das ações preferenciais esteve presente;
iv) 4.842 acionistas (detentores do equivalente a 67,21% das ações
preferenciais em circulação) são pessoas físicas, sendo que esses acionistas
constam no cadastro do agente de escrituração com dados incompletos;
v) de 118 acionistas pessoas jurídicas e fundos de investimento, mais de 100
estão com seus cadastros desatualizados (massas falidas, sociedades com
endereços incompletos e sociedades extintas por força de reorganizações
societárias não comunicadas);
vi) 36.136 ações preferenciais, equivalentes a 3,73% das ações de tal espécie
em circulação, ainda estão qualificadas como ações ao portador, pertencendo
a titulares incertos e desconhecidos; e
vii) para contar com, pelo menos, metade das ações preferenciais em
circulação, a Companhia precisaria atrair seus 41 maiores acionistas
preferencialistas, titulares, em conjunto, de 486.817 ações preferenciais ou
mais. Dentre estes, 33 são pessoas físicas, sendo que só foi possível obter
contato direto com 10 acionistas, e apenas 6 compareceram ou se fizeram
representar para a votação.
Esforços da Companhia para atingir os quoruns mínimos em Assembléia
Especial
5. Na seqüência dos trabalhos para ultimar a conversão das ações preferenciais em ordinárias, a
Paranapanema deu início a diversas providências para dar cumprimento ao art. 136 da Lei nº
6.404/76.
6. Assim, foram empreendidas 3 tentativas de realização da Assembléia Especial exigida por tal
dispositivo – mas nenhuma delas teve sucesso, como demonstra o quadro abaixo:
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1ª tentativa

2ª tentativa

3ª tentativa

Data convocação

Data Assembléia
Especial

Anteced.

Quorum

Situação

1ª convocação

9.7.2009

27.7.2009

18 dias

16,1%

Não instalada

2ª convocação

28.7.2009

7.8.2009

10 dias

14,7%

Instalada, mas quorum insuficiente
para deliberação

1ª convocação

10.8.2009

25.8.2009

16 dias

19,8%

Não instalada

2ª convocação

27.8.2009

9.9.2009

14 dias

20,8%

Instalada, mas quorum insuficiente
para deliberação

1ª convocação

11.9.2009

29.9.2009

19 dias

27,3%

Instalada, mas quorum insuficiente
para deliberação

7. Destaque-se que a Companhia, em cada tentativa, buscou estimular a participação dos acionistas e
lograr a aprovação da pretendida conversão de ações, por meio de: (i) elaboração de manual para
participação na Assembléia Especial, detalhando o projeto de conversão e oferecendo alternativas de
representação, (ii) tentativas de contato telefônico e (iii) convocações com prazos superiores aos
previstos na Lei nº 6.404/76.
Pedido da Paranapanema
8. Diante de todo o exposto, a Companhia, requer, com base no art. 136, §§ 2º e 3º, da Lei nº
6.404/76:
i.

autorização para retirada do quorum exigido pelo caput daquele dispositivo, a fim de que a
conversão de ações possa ser ratificada pela maioria dos presentes em Assembléia Especial;
ou
ii) a redução de tal quorum, para outro percentual que viabilize a tomada de
decisão por parte dos acionistas detentores de ações preferenciais.

9. Caso a retirada do referido quorum ou sua redução sejam autorizadas, requer adicionalmente:
i) que a determinação da CVM possa valer já para a primeira convocação; ou,
alternativamente
ii) se forem necessárias 3 convocações distintas, que estas possam ocorrer
todas no mesmo dia, caso as duas primeiras não atinjam o quorum legal.
Manifestação da área técnica
10. No entendimento da GEA-4, o art. 136, § 2º, da Lei nº 6.404/76, contém duas condições para que
a redução de quorum em Assembléia Especial seja autorizada pela autarquia, quais sejam: (ii) que o
quorum de presença nas 3 últimas Assembléia Especial tenha sido inferior a 50%, e (ii) que as ações
potencialmente prejudicadas estejam dispersas em mercado.
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11. O baixo quorum nas últimas 3 Assembléias Especiais pôde ser objetivamente verificável, a partir
das informações prestadas pela Companhia.
12. A área técnica, porém, discordou do argumento da Companhia quanto à excessiva dispersão de
suas ações preferenciais, uma vez que análise mais aprofundada do caso demonstrou ser possível
alcançar o quorum qualificado previsto na Lei nº 6.404/76 com menos de 1% da quantidade de
acionistas preferencialistas da Paranapanema. Entretanto, em que pese tal observação, a GEA-4
admitiu que Companhia está sujeita a significativas dificuldades de comunicação com tais acionistas
(vide item 4 acima).
13. Assim, tendo em vista inclusive os precedentes da autarquia, posicionou-se a área técnica
favoravelmente à retirada do quorum qualificado para a referida deliberação, ressaltando que a
administração da Companhia deve continuar estimulando a participação dos acionistas
preferencialistas. Concluiu, contudo, que nem é possível abrir mão das 3 convocações exigidas em lei
nem permitir que tais convocações sejam feitas no mesmo dia, como quer a Paranapanema.
14. O processo foi distribuído para o Relator para apreciação do pedido em 10.11.2009.
É o relatório.
Voto
1. Estou de acordo com o posicionamento da área técnica, que foi favorável à retirada do quorum
necessário para a deliberação de conversão de ações, mas apontou obstáculos de ordem legal
relativos tanto à não realização das 3 convocações exigidas pela Lei nº 6.404/76, quanto à realização
de todas estas convocações num mesmo dia.
2. Com efeito, a Companhia logrou comprovar a pertinência do primeiro pedido, tendo demonstrado:
(i) a relevância da matéria a ser deliberada, (ii) a realização prévia, sem sucesso, de 3 Assembléias
Especiais para examinar a mesma matéria e os esforços empreendidos com o objetivo de alcançar o
quorum exigido, (iii) a dificuldade de comunicação da administração com a base acionária e (iv) o
histórico de baixa participação dos acionistas, nas tentativas de convocação dos titulares de ações
preferenciais que foram feitas. A meu ver, estes elementos permitem à CVM, com fundamento no § 3º
do art. 36, da Lei das S.A., conceder autorização para que a conversão de ações preferenciais da
Paranapanema em ordinárias possa ser ratificada pela maioria dos presentes em Assembléia Especial.
3. Entendo, contudo, que (i) a aprovação da matéria pela maioria dos presentes só deve valer para a
terceira convocação da referida Assembléia Especial e que (ii) o intervalo temporal mínimo,
legalmente exigido entre a primeira e a segunda convocação, deve ser respeitado. Isso porque a
discricionariedade outorgada à autarquia pela Lei nº 6.404/76 nos casos de redução de quorum não se
estende às regras de convocação de assembléias, que têm natureza cogente.
4. Outrossim, ainda que a Companhia não o tenha expressamente solicitado em seu segundo pedido,
em linha com precedentes da CVM(2), sou favorável a autorizar a Paranapanema a (i) convocar a
terceira assembléia no mesmo momento da convocação da segunda, e (ii) realizar a assembléia em
terceira convocação na mesma data de realização da segunda.
5. Reforço, por fim, a recomendação feita pela GEA-4, no sentido de que, em qualquer hipótese, a
Companhia deve continuar estimulando a participação dos acionistas preferencialistas no processo de
deliberação de conversão das ações de sua titularidade.
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2009.
Otavio Yazbek
Diretor relator
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(1) "art. 136. É necessária a aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, das ações com direito a voto, se maior
quorum não for exigido pelo estatuto da companhia cujas ações não estejam admitidas à negociação em bolsa ou no mercado de
balcão, para deliberação sobre:
(...)
II - alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou mais classes de ações preferenciais,
ou criação de nova classe mais favorecida;
(...)
§ 1º Nos casos dos incisos I e II, a eficácia da deliberação depende de prévia aprovação ou da ratificação, em prazo improrrogável
de um ano, por titulares de mais da metade de cada classe de ações preferenciais prejudicadas, reunidos em assembléia especial
convocada pelos administradores e instalada com as formalidades desta Lei.
§ 2º A Comissão de Valores Mobiliários pode autorizar a redução do quorum previsto neste artigo no caso de companhia aberta com
a propriedade das ações dispersa no mercado, e cujas 3 (três) últimas assembléias tenham sido realizadas com a presença de
acionistas representando menos da metade das ações com direito a voto. Neste caso, a autorização da Comissão de Valores
Mobiliários será mencionada nos avisos de convocação e a deliberação com quorum reduzido somente poderá ser adotada em
terceira convocação.
§ 3o O disposto no § 2o deste artigo aplica-se também às assembléias especiais de acionistas preferenciais de que trata o § 1o."
(2) Processos Administrativos CVM nºs RJ 2006/6785, 2007/0947 e 2008/9337.
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ANEXO II
COMUNICADO AO MERCADO
PEDIDO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paranapanema S.A.
Companhia aberta de capital autorizado
CNPJ/MF N.º 60.398.369/0001-26
NIRE 29.300.030.155
PMAM3; PMAM4

COMUNICADO AO MERCADO
Dias D´Ávila, 08 de fevereiro de 2010. Paranapanema S.A. (“Companhia”),com apoio no artigo
27 da Instrução nº 481, de 17 de dezembro de 2009,editada pela Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) vem comunicar ao mercado que a administração da Companhia, por força
da decisão da CVM no Processo RJ-2009/10433, enviará Manual de Participação em
Assembléia contendo instruções de participação na próxima Assembléia Geral Especial de
Acionistas Preferencialistas da Companhia (“AGESP”) a fim de ratificar a aprovação da
conversão das ações preferenciais de emissão da Companhia em ordinárias.
Por ocasião do envio do Manual e do compromisso de manutenção contínua dos esforços para
garantir presença na AGESP, aproveitará o ensejo do envio do Manual para fazer um Pedido
Público de Procuração na forma dos normativos citados.
Pelo Manual, a administração da Companhia deverá solicitar procurações para que os
acionistas assegurem participação na AGESP, sugerindo representantes na forma da Instrução
481 da CVM, podendo, caso queiram, votar favoravelmente, desfavoravelmente ou se abster
em relação à matéria que constará na ordem do dia a ser publicada oportunamente por meio
de Edital de Convocação.
No Edital de Convocação de AGESP constará a seguinte matéria:
•

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
Assembléia Geral Extraordinária da Companhia, ocorrida em 27 de julho de 2009.
Paranapanema S.A.
Dóris Beatriz França Wilhelm
Diretora de Relações com Investidores

ANEXO III
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARANAPANEMA S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ n.º 60.398.369/0001-26
NIRE 29.300.030.155
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 11 de março de
2010, quinta-feira, às 10:00hs, 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.
A aprovação da conversão 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$ 3,41 (três reais e quarenta e um 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.
Dias D’Ávila, 22 de fevereiro de 2010.
Joaquim Ferreira Amaro
Presidente do Conselho de Administração

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obs.: cópia fiel e integral do Edital de Convocação, cuja publicação ocorrerá nos jornais Diário Oficial da Bahia, Correio* e Valor
Econômico nas respectivas edições dos dias 23, 24 e 25 de fevereiro de 2010 e divulgação no IPE e no site da Companhia em 22
de fevereiro de 2010.

ANEXO IV
AGE – APROVAÇÃO DA CONVERSÃO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARANAPANEMA S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF n.º 60.398.369/0001-26
NIRE 35.300.316.355
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2009.
Data, Hora e Local: 27 de julho de 2009, às 10:00h (dez horas), na sede social da Paranapanema S.A. (“Companhia”), situada
na Rua Felipe Camarão, nº 500, Santo André(SP). Presença: Acionistas representando 71% (setenta e um por cento) do capital
votante da Companhia, conforme assinaturas constantes do “Livro de Presença de Acionistas”. O Sr. José Ferraz Ferreira Filho,
membro do Conselho Fiscal da Companhia. Convocação: Edital de Convocação publicado nos jornais “Diário Oficial do Estado
de São Paulo” nos dias 09, 14 e 15 de Julho de 2009, “Valor Econômico” nos dias 09, 10 e 13 de Julho de 2009 e “Diário do
Grande ABC” nos dias 09, 10 e 13 de Julho de 2009. Mesa: Presidente: - Sr. José Afonso Alves Castanheira; Secretária: - Sra.
Elisabeth Baptista Bettini, na forma do Parágrafo Segundo ao 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) As declarações de votos, protestos e dissidências porventura apresentadas
serão numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do art. 130,
Parágrafo 1º, da Lei 6.404/76. (3) 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 as discussões relacionadas às matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas da Companhia
deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições, a aprovação da conversão das ações preferenciais em ordinárias, na
razão de 1 (uma) ação ordinária para cada 1 (uma) ação preferencial a ser convertida. Este deliberação terá eficácia após a sua
ratificação pela assembléia especial de que trata o §1º ao art. 136, da Lei 6.404/76. Aos dissidentes nessa assembléia especial,
será franqueada a opção de exercício do direito de retirada pelo valor patrimonial de suas ações à luz do balanço da
Companhia levantado em 31 de março de 2009 correspondente a R$ 3,60 (três reais e sessenta centavos) por ação, àqueles
acionistas que constarem nos registros da Companhia, conforme posição acionária do final do dia 8 de julho de 2009.
Encerramento: Não havendo mais nada a ser discutido, o Presidente lavrou esta ata na em forma de sumário, conforme
autorizado por lei, a qual foi lida por todos, achada conforme e assinada. Santo André, 27 de julho de 2009. Ass: José Afonso
Alves Castanheira – Presidente; Elisabeth Baptista Bettini - Secretária; Silvio Tini de Araújo; EWZ Investments LLC; Hiposwiss
Banco Privado S.A.; Clariden Leu AG; Bonsucex Holding Ltda; Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil –
PREVI; José Fernando Garcia; BNDES Participações S.A. – BNDESPAR; Antonio Farina; Fundação Sistel de Seguridade
Social; John Hancock Trust Emerging Markets Value Trust; John Hancock Funds II: Emerging Markets Value Fund; Fundação
Petrobrás de Seguridade Social – PETROS; Reginaldo Siaca; José Ferraz Ferreira Filho; José Ferraz Ferreira Filho –
Representante do Conselho Fiscal. Esta é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
Elisabeth Baptista Bettini
Secretária

ANEXO V
RCA – DELIBERAÇÃO SOBRE CONVERSÃO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARANAPANEMA S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF n.º 60.398.369/0001-26
NIRE 35.300.316.355
Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 08 de julho de 2009.
Data, Horário e Local: 08 de julho de 2009, às 10:00 h, na sede social da Companhia na Rua Felipe Camarão, nº 500, Santo
André(SP). Presença: Os Membros do Conselho de Administração da companhia, Srs. Joaquim Ferreira Amaro, Claudio
Salgueiro Garcia Munhoz, Maurício França Rubem, Antonio Rigotto, Juraci Masiero e Valmir Marques Camilo. Presidiu os
trabalhos o Conselheiro Joaquim Ferreira Amaro, o qual convidou a Dra. Elisabeth Baptista Bettini, para secretariar os
trabalhos. Ordem do Dia: Discutir e deliberar a conversão de ações preferenciais em ações ordinárias. Deliberações: O
Conselho, por unanimidade dos presentes, aprovou a proposta da Diretoria para a conversão de todas as ações preferenciais
de emissão da Companhia em ações ordinárias, autorizando a administração da Companhia a convocar Assembleia Geral
Extraordinária para deliberar a conversão das ações preferenciais em ações ordinárias e convocar a Assembleia Geral Especial
de Acionistas Preferencialistas para deliberar sobre a referida conversão, ratificando ou não a decisão tomada no âmbito de
Assembleia Geral Extraordinária. Autorizou também, a divulgação de Fato Relevante mencionando a definitiva conversão das
ações preferenciais em ações ordinárias na forma da Instrução CVM nr. 358/02, art. 2º, Parágrafo Único, inc. XIII.
Encerramento, lavratura e aprovação da ata: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, com a lavratura da
presente ata, a qual, após lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.
Santo André, 08 de Julho de 2009.
Joaquim Ferreira Amaro; Claudio Salgueiro Garcia Munhoz; Maurício França Rubem; Antonio Rigotto; Juraci Masiero; Valmir
Marques Camilo

ANEXO VI
MODELO DE PROCURAÇÃO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ACIONISTA], [QUALIFICAÇÃO] (“Outorgante”), nomeia e constitui como seu procurador o Sr. [NOME], [NACIONALIDADE], [ESTADO
CIVIL], [PROFISSÃO], com Carteira de Identidade RG nº [--], inscrito no CPF/MF sob o nº [--], residente e domiciliado na cidade de [--],
Estado de [--], na Rua [--], [NÚMERO], para representar a(o) Outorgante, na qualidade de titular de ações preferenciais de emissão da
Paranapanema S.A., na Assembléia Geral Especial de Preferencialistas da Companhia, a ser realizada em primeira chamada no dia 11 de
Março de 2010, às 10:00hs, na sede social da Companhia localizada na cidade de Dias D’Ávila, na Bahia, na Via do Cobre, 3700, Área
Industrial Oeste, Complexo Petroquímico de Camaçari, podendo examinar, discutir e votar em nome da Outorgante, em conformidade com as
orientações estabelecidas abaixo:
Conversão de todas as ações preferenciais em ações ordinárias na razão de 1 (uma) ação ordinária para cada 1 (uma) ação preferencial
convertida.
A FAVOR ( )

CONTRA ( )

ABSTENÇÃO ( )

Justificativa de voto:
Este instrumento de mandato tem prazo de validade de 3 (três) meses a partir da data de assinatura e restringe-se somente a esta
Assembleia Geral Especial de Preferencialistas da Companhia, independentemente do número de convocações que se fizerem necessárias
para sua conclusão.

[Cidade], [dia] de [mês] de 2010.
__________________________
Outorgante

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nota sobre a outorga (artigo 24 da ICVM 481):
Notem que o modelo de procuração proposto pela Companhia deverá ser adequado ao voto que V.Sa. pretende proferir.
Portanto, caso V.Sa. deseje votar a favor de uma ou mais matérias constantes da ordem do dia, V.Sa. deverá nomear como seu procurador,
em relação a tais matérias, o Sr. TONY MARCELO GONZALEZ RIVERA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB-SP sob nº 117.334,
portador da cédula de identidade RG nº 23.417.279-4 e do CPF nº 113.006.238-45, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, com escritório na Rua Felipe Camarão nº 500 , município de Santo André, Estado de São Paulo, CEP 09220-580.
Caso V.Sa. deseje votar contra uma ou mais matérias constantes da ordem do dia, V.Sa. deverá nomear como seu procurador, em relação a
tais matérias, a Sra. ELISABETH BAPTISTA BETTINI, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB-SP sob o nº 239.680, portadora da
cédula de identidade RG nº 132.996.510-SSP/SP e do CPF nº 066.148.158-14, residente e domiciliado na cidade de São Caetano do Sul,
Estado de São Paulo, com escritório na Rua Felipe Camarão nº 500, município de Santo André, Estado de São Paulo, CEP 09220-580.
Caso V.Sa. deseje se abster de votar em uma ou mais matérias constantes da ordem do dia, garantindo, entretanto, a presença que qualifica
o quorum de instalação em primeira chamada, V.Sa. deverá nomear como seu procurador, em relação a tais matérias, a Sra. FLÁVIA
TIROLO DE ABREU, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP 229.230, residente e domiciliada na cidade de Salvador/BA, com
escritório na Via do Cobre 3700, Área industrial Oeste, COPEC, Dias d'Ávila (BA), CEP 42850-000.

