PARANAPANEMA S.A.
CNPJ/MF nº 60.398.369/0004-79
NIRE 29.300.030.155
COMPANHIA ABERTA
AVISO AOS ACIONISTAS
COMUNICAÇÃO SOBRE AUMENTO DE CAPITAL POR CONVERSÃO DE DEBÊNTURES EM AÇÕES
PARANAPANEMA S.A. (“Companhia”), sociedade anônima de capital aberto com sede social na Via do Cobre,
nº. 3700, na cidade de Dias D’Ávila, no Estado da Bahia, CEP 42850-000, com seus atos constitutivos
registrados na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob o NIRE 29.300.030.155, inscrita no CNPJ/MF sob o n°.
60.398.369/0004-79, registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta
categoria A, com suas ações negociadas no Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) sob o
código PMAM3, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, em adição ao que foi divulgado em 11
de agosto de 2017 (Proposta da Administração) à época da aprovação, em sede de Assembleia Geral, da
emissão de debêntures conversíveis pela Companhia e com base no artigo 30, Anexo XXXII, da Instrução
CVM nº. 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 480”), que em reunião do
Conselho de Administração da Companhia realizada em 22 de março de 2018 houve a homologação do
aumento do capital social da Companhia, em decorrência da conversão de debêntures em ações ordinárias,
nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 7ª (sétima) Emissão de Debêntures, Conversíveis em
Ações, em Duas Séries, da Espécie Quirografária, sem Garantia Adicional, para Distribuição Pública com
Esforços Restritos de Colocação da Paranapanema S.A.” celebrado em 29 de agosto de 2017 (e aditamento(s)
posterior(es)) (“Escritura”), conforme a seguir exposto:
Especificação das Debêntures

5.956.455 (cinco milhões, novecentos e cinquenta e seis mil e
quatrocentas e cinquenta e cinco) debêntures da primeira série, nos
termos da Escritura, emitidas pela Companhia em 22 de setembro
de 2017.
Número de Ações Emitidas
3.436.417 (três milhões, quatrocentas e trinta e seis mil e
quatrocentas e dezessete) ações ordinárias, nominativas, escriturais
e sem valor nominal da Companhia, ao preço de conversão de
R$1,733333 por debênture conversível, conforme deliberação
tomada pelos acionistas da Companhia reunidos em assembleia
geral realizada em 28 de agosto de 2017 e constante da Escritura.
Direitos, Vantagens e Restrições As ações emitidas em decorrência da solicitação de conversão das
das Ações Emitidas
debêntures possuem as mesmas características e condições e
gozam dos mesmos direitos e vantagens atribuídos às ações
ordinárias já existentes da Companhia. Não há restrições com
relação às ações emitidas.

Aumento do Capital Social

O capital social da Companhia passou de R$1.984.751.277,56 (um
bilhão, novecentos e oitenta e quatro milhões, setecentos e
cinquenta e um mil, duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e
seis centavos), dividido em 688.933.769 (seiscentos e oitenta e oito
milhões, novecentos e trinta e três mil, setecentos e sessenta e
nove) ações, para R$1.990.707.732,56 (um bilhão, novecentos e
noventa milhões, setecentos e sete mil, setecentos e trinta e dois
reais e cinquenta e seis centavos), dividido em 692.370.186
(seiscentos e noventa e dois milhões, trezentos e setenta mil e cento
e oitenta e seis) ações, todas subscritas e integralizadas.
Dias D´Ávila, 04 de maio de 2018.
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