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FATO RELEVANTE
Alteração Política de Divulgação e Negociação e adoção da
ICVM 547
Dias d’Ávila, 30 de janeiro de 2015. A PARANAPANEMA S.A. (“Companhia”, “Paranapanema”,
BM&FBovespa: PMAM3) comunica a seus acionistas e ao mercado em geral m Reunião do Conselho
de Administração, realizada em 29 de janeiro de 2015, a alteração da Política de Divulgação de
Informações Relevantes e Negociação de Valores Mobiliários da Companhia (“Política”), que
contempla a alteração do modo de divulgação dos anúncios sobre atos ou fatos relevantes da
Companhia, conforme faculdade conferida pela Instrução da CVM n° 547, de 5 de fevereiro de
2014. A divulgação dos anúncios sobre atos ou fatos relevantes da Companhia será realizada por
meio da página na rede mundial de computadores, no portal de notícias www.portalneo1.net, que
disponibilizará, em seção disponível para acesso gratuito, tais anúncios em sua integralidade.
Além da divulgação no referido portal de notícias, os anúncios sobre atos ou fatos relevantes
também serão divulgados na página eletrônica de Relações com Investidores da Companhia
(http://ri.paranapanema.com.br), e na página eletrônica da Comissão de Valores Mobiliários
("CVM") por meio do sistema de envio de informações periódicas e eventuais da CVM (Sistema IPE).
A Companhia informa, ainda, que atualizará seu formulário cadastral para refletir a alteração da
política mencionada acima, e que a mesma estará disponível na página eletrônica da Companhia e
na página eletrônica da CVM.
Para mais informações, por favor, entre em contato com a área de Relações com Investidores: (11)
2199-7566 ou dri@paranapanema.com.br.
Thiago Alonso de Oliveira
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Sobre a Paranapanema: Integrante do Novo Mercado da BM&FBovespa desde 2012, é a maior produtora nãointegrada de cobre refinado, vergalhões, fios trefilados, laminados, barras, tubos, conexões e suas ligas, responsável
por 94% do volume de cobre produzido no Brasil. A receita líquida consolidada de 2013 alcançou R$5,5 bilhões. As
operações estão distribuídas em quatro unidades industriais, todas localizadas no Brasil.

Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base estimativas e suposições de nossa Administração e
informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, estimativas ou expectativas
atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro
também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras
"acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são
garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer
ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os Acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou estimados pelas declarações com
relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Paranapanema.

