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FATO RELEVANTE
Em atendimento ao disposto na Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e à Instrução CVM n.º 358/2002, a
Paranapanema S.A. (“Paranapanema” ou “Companhia”) comunica ao mercado que o Banco UBS
Pactual S.A. (“UBS Pactual”) e o Banco Santander S.A. (“Santander”) subscreveram, cada um,
22.234.942 (vinte e dois milhões, duzentos e trinta e quatro mil, novecentos e quarenta e duas) ações
ordinárias de emissão da Companhia, representando, individualmente, cerca de 12% (doze por cento)
do capital social total da Companhia. A subscrição de ações ocorreu em cumprimento ao disposto no
Contrato de Abertura de Crédito e Outras Avenças, firmado entre a Companhia, o UBS Pactual e o
Santander em 6 de junho de 2007, conforme aditado posteriormente, dentro do contexto da
reestruturação financeira da Companhia.
Adicionalmente, a Companhia comunica ao mercado que celebrará com o UBS Pactual e com o
Santander contratos de troca de resultados de fluxos financeiros futuros (Swaps) (“Contratos”), tendo
como parâmetros, de um lado, pela Paranapanema, (i) taxa pré-fixada, e de outro lado, pelo UBS
Pactual e pelo Santander, (ii) fórmula composta que envolve a variação do preço das ações ordinárias
de emissão da Companhia. Os Contratos serão firmados no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar
da presente data, podendo o referido prazo ser renovado. Adicionalmente, o valor total dos Contratos
será de, no máximo, R$ 204.000.000,00 (duzentos e quatro milhões de reais), e cada Contrato terá
prazo máximo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. Os Contratos terão liquidação financeira. A
celebração dos Contratos corrobora com o esforço da Companhia de equacionar suas dívidas e
também com sua estratégia de longo prazo.
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