PARANAPANEMA S.A.
CNPJ/MF N° 60.398.369/0004-79 - NIRE 29.300.030.155
COMPANHIA ABERTA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2017
MAPA SINTÉTICO FINAL DE VOTAÇÃO
(Instrução CVM n.º 480, artigo 21, inciso XIII, conforme alterada)

ITENS DA ORDEM DO DIA
(A)
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Assembleia Geral Extraordinária
Aprovação da emissão de debêntures
mandatoriamente conversíveis em ações
ordinárias da Companhia, nos termos da
Proposta da Administração divulgada na
presente data, e sua distribuição por meio de
oferta pública com esforços restritos de
colocação, sob regime de melhores esforços,
nos termos do artigo 52 e seguintes da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada e da Instrução CVM 476 (“Emissão” e
“Oferta Restrita”);
Autorização para que o Conselho de
Administração estabeleça a data de início e o
cronograma da Oferta Restrita, bem como
aprove o Instrumento Particular de Escritura da
7ª (sétima) Emissão de Debêntures da
Companhia, Conversíveis em Ações, em Duas
Séries, da Espécie Quirografária, sem Garantia
Adicional, para Distribuição Pública com
Esforços Restritos de
Colocação
da
Paranapanema S.A.
Autorização para que a Diretoria Executiva da
Companhia pratique todos os atos, tome todas
as providências e adote todas as medidas
necessárias à formalização, efetivação e
administração das deliberações da AGE,
objetivando a Emissão e a Oferta Restrita,
inclusive para negociar e firmar quaisquer
instrumentos, contratos e documentos, bem
como eventuais aditamentos necessários à
formalização da Emissão e da Oferta Restrita.
Aprovação e ratificação, para fins de
cumprimento antecipado do disposto no
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parágrafo dez, artigo 12, do Estatuto Social da
Companhia, para que o Conselho de
Administração, após obtidas aprovações
antitruste eventualmente necessárias, eleja
novo membro do Conselho de Administração
para ocupar a posição atualmente vaga, sem a
necessidade de deliberação posterior da
assembleia nos termos de referido dispositivo
estatutário, de forma a atender a uma das
condições previstas no compromisso de
investimento celebrado com a Glencore
International Investments Ltd. para fins do
aporte de R$66.000.000,00 na Companhia.

Número total de ações emitidas pela Companhia: 319.176.942
Quantidade de votos / ações presentes na AGE: 218.584.395
Percentual de participação na AGE: 68,49%

