Dias d’Ávila, 17 de maio de 2017. A PARANAPANEMA S.A. (“Companhia”, BM&FBovespa: PMAM3), em
atendimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 358/02,
informa aos seus acionistas e ao mercado em geral o que segue.
Considerando a ocorrência de oscilações atípicas de volume e preço das ações da Companhia (PMAM3) nesta
data e à luz das informações constantes de matéria jornalística publicada pelo jornal Valor Econômico nesta
data sob o título “Paranapanema vai ganhar novos acionistas com a reestruturação” (“Matéria”), a Companhia
vem esclarecer ao mercado o quanto segue.
Conforme constou de fato relevante divulgado pela Companhia em 20.04.2017 (“Fato Relevante 20.04”), a
Companhia e seus principais credores financeiros (“Credores Anuentes”) celebraram documento denominado
“Memorando de Entendimentos Não Vinculante para a Renegociação de Dívidas da Companhia”
(“Memorando”) formalizando entendimentos não vinculantes com relação ao processo de renegociação das
dívidas da Companhia perante os Credores Anuentes, no âmbito do qual as suas partes envidarão esforços
para avançar em tal renegociação (“Renegociação” e “Dívidas Sujeitas ao Memorando”). Adicionalmente
conforme divulgado no Fato Relevante 20.04, o Memorando prevê que a Renegociação poderá envolver
prorrogação de prazos, redução de taxas, obtenção de carência de pagamentos, bem como a conversão parcial
de créditos em capital e/ou títulos conversíveis em ações de emissão da Companhia, bem como faz referência
a entendimentos com alguns de seus acionistas, bem como potenciais investidores estratégicos, visando a
uma eventual captação de novos recursos.
À vista disso, a Companhia ressalta que:
a) Após a celebração do Memorando, conforme mencionado no Fato Relevante 20.04, a Companhia,
como é natural em processos dessa natureza, continua negociando o detalhamento dos termos e
condições da Renegociação, sendo que os termos e condições finais ainda não foram concluídos e
tampouco foram celebrados contratos definitivos relativos ao assunto;
b) Em relação à readequação da estrutura de seu capital, a Companhia vem mantendo entendimentos
com alguns acionistas para captação de recursos, e embora ainda não haja compromisso vinculante,
há discussões em evolução neste sentido. Adicionalmente, a Companhia vem mantendo
entendimentos com eventuais investidores estratégicos, e embora ainda não haja compromisso
vinculante em vigor, há discussões em evolução neste sentido. Referida capitalização poderá ser feita

via oferta pública ou colocação privada, mas a confirmação de tal detalhamento ainda depende do
avanço dos acordos com as diversas partes envolvidas nas discussões.
A Companhia manterá todos informados sobre qualquer novo desenvolvimento relativo ao objeto desta
comunicação, observando toda governança e legislação pertinente.
Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a área de Relações com Investidores: (11) 2199-7604
ou ri@paranapanema.com.br.

Marcos Paletta Camara
Diretor Presidente e de Relações com Investidores

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.

