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FATO RELEVANTE
Paranapanema S.A.
Eluma S.A. Indústria e Comércio (“Eluma”, e em
S.A. (“Paranapanema”) em conjunto com sua controlada Eluma
conjunto com a Paranapanema, “Companhias”), em atendimento ao disposto no §4º do Art. 157 da Lei nº 6.404/76 (“Lei
6.404/76”) e nas Instruções CVM nº 358/02 e nº 319/99, e em complementação ao Fato Relevante divulgado em
conjunto pelas Companhias em 02 de março de 2010, informa seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
I.
Operação.
Operação. Os órgãos de administração das Companhias celebraram nesta data Instrumento Particular de
Protocolo e Justificação (“Protocolo de Incorporação”) de incorporação da Eluma pela Paranapanema (“Incorporação”),
operação esta que será submetida à apreciação dos acionistas das respectivas companhias nas assembleias gerais
extraordinárias a serem realizadas no dia 31 de março de 2010, conforme editais de convocação divulgados nesta data.
II.
Objetivo.
Objetivo. A Incorporação tem por objetivo consolidar parte dos investimentos das controladas pela
Paranapanema e unificar determinadas atividades que atualmente são operadas por entidades jurídicas distintas,
visando ao consequente fortalecimento da sua estrutura patrimonial, operacional e organizacional.
III.

Descrição da Operação.
Operação.

3.1.
Descrição da Operação. As administrações da Paranapanema e da Eluma, com base em estudos técnicos e
considerando sucesso da operação e dos resultados obtidos com a incorporação da Caraíba Metais S.A. pela
Paranapanema e atualização das informações financeiras e laudos dessa operação, concluíram que a melhor alternativa
para atingir os objetivos descritos no item II acima teria que se dar por meio da Incorporação. No Protocolo de
Incorporação foram estabelecidas as justificações e condições da Incorporação, de forma que a Paranapanema receba,
pelos seus respectivos valores contábeis, a totalidade dos bens, direitos e obrigações da Eluma, a qual será extinta e
sucedida pela Paranapanema em todos os seus direitos e obrigações.
3.2
Aprovações. Em reuniões das Diretorias das Companhias realizadas em 10 de Março de 2010, e dos seus
Conselhos de Administração realizadas nos mesmos dias, foram aprovados os termos e condições do Protocolo de
Incorporação e dos demais documentos relacionados à Incorporação. Desta forma, as respectivas administrações
decidiram submeter aos seus acionistas a proposta contida no Protocolo. Adicionalmente, nesta mesma data, os
membros dos Conselhos Fiscais das Companhias analisaram a operação e opinaram favoravelmente à sua realização. A
Incorporação da Eluma será deliberada nas respectivas assembleias gerais extraordinárias das Companhias e deverá
adotar procedimento em observância do Parecer de Orientação CVM nº 35, de 1º de setembro de 2009.
3.3
Justificação da Incorporação e Benefícios Esperados. A implementação da Incorporação representa uma etapa
relevante do processo integração, simplificação e consolidação societária da Paranapanema e de seus investimentos. A
Incorporação se justifica na medida em que trará às Companhias e aos seus acionistas inúmeros benefícios, destacandose os seguintes: (i) simplificação da estrutura patrimonial das empresas controladas pela Paranapanema; (ii) alinhamento
dos interesses dos acionistas de ambas as Companhias; (iii) redução de custos administrativos, com ganhos substanciais
de sinergias, decorrentes tanto da relação de complementaridade existente entre as linhas de produtos ofertadas e a
localização das unidades produtivas, quanto do aumento da capacidade de investimento em pesquisa e desenvolvimento
de novos produtos; (iv) vantagens operacionais significativas, associadas principalmente aos ganhos de produtividade
proporcionados pelo aumento da escala na produção e distribuição dos produtos ofertados pelas empresas; (v) uma
maior eficiência na estrutura corporativa e mais agilidade na execução de decisões estratégicas, administrativas e
comerciais das empresas do grupo de companhias controladas pela Paranapanema; (vi) os atuais acionistas da Eluma
manterão a condição de acionistas de uma companhia aberta (Paranapanema), cujas ações são negociadas em segmento
especial de governança corporativa da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBovespa”),
o Nível 1; e (vii) possibilidade de aumento de liquidez das ações de emissão da Paranapanema com ganhos não apenas
para os atuais acionistas de Paranapanema, como também para os futuros acionistas que receberão ações de emissão da
Paranapanema em virtude da extinção da Eluma.
3.4

Avaliações.

(a)
Avaliação dos Patrimônios Líquidos das Companhias pelo Valor Econômico: As avaliações das Companhias
pelos seus respectivos valores econômicos foram realizadas pela empresa especializada Deloitte Touche Tohmatsu
Consultores Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Alexandre Dumas, nº 1981, CNPJ/MF
nº 02.189.924/0001-03 (“Deloitte”), conforme laudo de avaliação datado de 10 de março de 2010. Referidas avaliações
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foram realizadas a partir de posições financeiras líquidas auditadas das Companhias, com a mesma data base, ou seja, 31
de dezembro de 2009, pelo seu valor econômico, com base na rentabilidade futura das Companhias, apurada pelo
método do fluxo de caixa descontado a valor presente. Tais avaliações resultaram em um valor fixo por ação, cujo
resultado encontra-se demonstrado no quadro abaixo:
Avaliação do Patrimônio Líquido pelo
seu Valor Econômico

Paranapanema

Eluma

R$ 5,87

R$ 37,18

Valor Econômico por ação (em reais)

(b)
Avaliação do Patrimônio Líquido da Eluma pelo Valor Contábil: A Eluma foi avaliada conforme laudo de
avaliação datado de 10 de março de 2010, emitido pela empresa especializada [Ernst & Young Auditores Independentes
S.S., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 1830 – Torre 1, 5º e 6º
andares, CNPJ/MF nº 61.366.936/0001-25 (“E&Y”)]. Tal avaliação foi realizada segundo o critério de apuração do valor
patrimonial líquido contábil da Eluma, tendo como base o balanço patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2009, o
qual foi devidamente auditado. No caso da Paranapanema, o valor do patrimônio líquido foi apurado com base nas
informações resultantes da auditoria completa realizada sobre o balanço patrimonial levantado em 31 de dezembro de
2009 pela [E&Y]. Com base nos resultados da apuração dos patrimônios líquidos contábeis das Companhias, o valor
patrimonial das ações subscritas e integralizadas de emissão das Companhias, na mesma data base, é descrito no quadro
abaixo:
Avaliação do Patrimônio Líquido
Contábil

Paranapanema

Eluma

Valor Patrimonial Contábil por ação (em
reais)

R$ 4,43

R$ 24,05

(c)
Avaliação dos Patrimônios Líquidos das Companhias a Preços de Mercado: Em atendimento e para os fins do
disposto no Art. 264 da Lei das S.A., foram realizadas as avaliações dos patrimônios líquidos a preços de mercado das
Companhias, pela Deloitte, conforme laudo datado de 10 de março de 2010. Referidas avaliações foram realizadas
segundo os mesmos critérios e na mesma data base, isto é, 31 de dezembro de 2009. Com base nos resultados da
avaliação das Companhias, o valor patrimonial a preços de mercado das ações subscritas e integralizadas de emissão das
Companhias, na mesma data base, encontra-se descrito no quadro abaixo:
Avaliação do Patrimônio Líquido a Preços de
Mercado

Paranapanema

Eluma

Valor Patrimonial a Preços de Mercado por ação (em
reais)

R$ 5,02

R$ 33,68

(c.1)
Na consecução dos trabalhos de avaliação dos patrimônios líquidos das Companhias a preços de
mercado, a Deloitte observou o critério estabelecido no Art. 264 da Lei das S.A., assim como as normas
previstas na Instrução CVM nº 436, de 5 de julho de 2006. Assim, as ações de emissão das Companhias foram
avaliadas com base no valor dos seus patrimônios líquidos, ajustado mediante a avaliação dos seus ativos e dos
passivos, apurando-se o seu valor de venda ou liquidação, a preços de mercado, segundo os mesmos critérios e
na mesma data-base.
3.5

Relação de Substituição de Ações.

3.5.1
As administrações das Companhias propõem que a relação de substituição de ações na Incorporação seja
estabelecida com base nas avaliações do patrimônio líquido a preços de mercado das Companhias, nos valores
constantes do quadro do item “3.4 (c)” acima, ou seja, R$ 5,02 (cinco reais e dois centavos de real) e R$ 33,68 (trinta e
três reais e sessenta e oito centavos de real) por ação, para a Paranapanema e para a Eluma, respectivamente,
independentemente da espécie das ações. Em razão disso, uma vez aprovada a Incorporação, os acionistas de Eluma
receberão 6,71 (seis vírgula setenta e uma) ações ordinárias de emissão da Paranapanema para cada ação de emissão da
Eluma, independentemente da classe de emissão.
3.5.2
Cumpre registrar que serão atribuídas aos acionistas de Eluma apenas ações ordinárias de emissão da
Paranapanema, uma vez que está em curso nesta companhia processo de conversão de todas as ações preferenciais de
sua emissão.
3.5.3
Registre-se ainda que, à vista da atual conformação da estrutura de controle da Paranapanema, considerando
os progressos que vêm sendo implementados nas práticas de governança corporativa da Paranapanema e, sobretudo,
diante da equilibrada relação de substituição adotada pela administração de ambas as Companhias, esta operação é
equitativa não apenas para os acionistas da Eluma, mas também para os acionistas da Paranapanema.
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3.6
Cálculo das Relações de Substituição das Ações dos acionistas da Paranapanema e da Eluma, com base no
Valor do Patrimônio Líquido a Preços de Mercado para fins da Comparação Prevista no §3º do Art. 264 da Lei das S.A. Os
quadros abaixo contêm as comparações de que trata o §3º do Art. 264 da Lei das S.A., a saber:

Sociedade
Eluma
Paranapanema
Relação de Troca

Valor Patrimonial
Patrimonial a Preços de Mercado
por ação

Valor Econômico por
ação

R$ 33,68
R$ 5,02
6,71 : 1

R$ 37,18
R$ 5,87
6,33 : 1

3.7
Tratamento das Frações. As relações de substituição de ações estabelecidas no item 3.5.1 acima acarretarão no
fracionamento de ações na Paranapanema. Em razão disso, e visando simplificar o processo de troca das ações, os
acionistas controladores da Eluma ajustarão automaticamente, para cima, em relação à Incorporação,
independentemente de qualquer manifestação dos seus acionistas, a sua posição fracionária resultante da aplicação da
respectiva relação de troca de ações, para a unidade de ação ordinária imediatamente superior.
3.8
Tratamento das Variações Patrimoniais Posteriores. As variações patrimoniais verificadas na Eluma a partir de
31 de dezembro de 2009 até a data em que a Incorporação for deliberada serão apropriadas pela Paranapanema.
3.9
Aumento do Capital Social da Paranapanema. A Incorporação resultará em um aumento do capital social da
Paranapanema no montante total de R$ 7.412.923,56 (sete milhões, quatrocentos e doze mil, novecentos e vinte e três
reais e cinquenta e seis centavos), mediante a transferência do patrimônio líquido da Eluma, a valor do patrimônio
líquido a preço de mercado, deduzido o investimento da Paranapanema, passando o capital social, portanto, dos atuais
R$ 2.089.347.541,72 (dois bilhões, oitenta e nove milhões, trezentos e quarenta e sete mil, quinhentos e quarenta e um
reais e setenta e dois centavos) para R$2.096.760.465,28(dois bilhões, noventa e seis milhões, setecentos e sessenta mil,
quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos), mediante a emissão de um total de 1.476.678 (um milhão,
quatrocentas e setenta e seis mil, seiscentas e setenta e oito) ações ordinárias, todas escriturais e sem valor nominal. O
aumento de capital será subscrito pelos representantes legais da Eluma na assembleia geral extraordinária da
Paranapanema, por conta dos acionistas da Eluma, na proporção de suas participações acionárias detidas na data da
realização da assembleia geral extraordinária da Eluma que aprovar a Incorporação. As ações a serem emitidas pela
Paranapanema em decorrência do aumento de capital a ser realizado farão jus a todos os dividendos e demais proventos
em dinheiro declarados a partir da data das assembleias gerais extraordinárias que aprovarem a Incorporação.
3.10
Reforma do Estatuto Social da Paranapanema. Em decorrência da Incorporação, a assembleia geral
extraordinária da Paranapanema deliberará sobre a alteração do seu estatuto social, para o fim de refletir o aumento do
seu capital social e do número de ações em que se divide.
3.11
Direito de Retirada e Valor de Reembolso. A aprovação da Incorporação pelos acionistas das respectivas
Companhias conferirá direito de recesso aos acionistas da Eluma que dissentirem da deliberação respectiva, ou seja: (i)
que tenham manifestado voto contrário à aprovação da Incorporação; (ii) que tenham se abstido de votar na assembleia
geral extraordinária em relação à Incorporação; ou (iii) que não tenham comparecido à assembleia geral extraordinária
da Eluma. Nos termos do disposto no Art. 137, §1º, da Lei 6.404/76, o direito de recesso dos acionistas da Eluma estará
limitado às ações que tais acionistas sejam titulares até o dia 10 de Março de 2010. Os acionistas da Eluma dissidentes da
deliberação que aprovar a Incorporação deverão exercer o seu respectivo direito de retirada no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data de publicação da ata da assembleia geral extraordinária da Eluma que aprovar o Protocolo de
Incorporação, de acordo com os procedimentos a serem oportunamente divulgados em aviso aos acionistas pela
Paranapanema.
3.12
Valor de Reembolso. Tendo em vista a relação de substituição de ações estabelecida no item 3.5.1 acima, os
acionistas da Eluma que exercerem direito de retirada serão reembolsados pelo valor do patrimônio líquido contábil de
suas ações, no valor de R$ 24,05 (vinte e quatro reais e cinco centavos de real) por ação.
3.12.1 O pagamento do reembolso das ações tituladas pelos acionistas dissidentes será realizado no prazo
de até 30 (trinta) dias contados a partir do 1º (primeiro) dia após o encerramento do prazo para o exercício do
direito de recesso e, em qualquer hipótese dependerá da consecução da respectiva operação, conforme
previsto no Art. 230 da Lei das S.A.
3.12.2. O direito de recesso ora previsto, considerando que a administração das companhias adotou uma
relação de substituição em consonância com o disposto no artigo 264 da Lei das S.A., não faculta exercício
pelo seu valor por ação de patrimônio líquido a preços de mercado.

3

3.13
Valor do Acervo Líquido da Eluma. Conforme consta do laudo de avaliação da Eluma elaborado pela
Ernst&Young Auditores Independentes S.S., o acervo líquido contábil da Eluma a ser transferido à Paranapanema
corresponde a R$443.230.151,03. O acervo líquido da Eluma será registrado na Paranapanema como reclassificação de
ativos e passivos.
3.14
Ações de Propriedade da Paranapanema. Conforme faculta o disposto no §1º do Art. 226 da Lei das S.A., as
ações de emissão da Eluma de propriedade da Paranapanema serão extintas quando da aprovação da Incorporação.
3.15
Vantagens Políticas e Patrimoniais das Ações da Paranapanema Antes e Depois da Incorporação. O quadro
abaixo contém a comparação das vantagens políticas e patrimoniais dos acionistas da Paranapanema e da Eluma antes e
depois da Incorporação:
Antes da Incorporação
Companhia
Paranapanema

Eluma

Ações Ordinárias

Ações Preferenciais

- Direito de voto nas deliberações das assembleias gerais.
- Dividendo obrigatório de 25% do lucro líquido anual ajustado.
- Direito de requerer a adoção de voto múltiplo para constituição
do conselho de administração.
- Direito de Tag Along de 100% do preço de alienação,
estendido sobre a hipótese de concentração do poder de
controle acionário, atualmente diluído.
- OPA por Valor Econômico em virtude de saída do Nível 1
(exceto no caso de saída do Nível 1 para ingresso no Nível 2 ou
Novo Mercado)

- Prioridade no recebimento de um dividendo anual mínimo, não
acumulativo, de 6% (sobre o quociente resultante da divisão do
montante do capital social pelo número de ações emitidas).
- Prioridade sobre as ações ordinárias no reembolso de capital,
no caso de liquidação da sociedade.
- Direito de eleger um membro e respectivo suplente para o
Conselho Fiscal.
- OPA por Valor Econômico em virtude de saída do Nível 1
(exceto no caso de saída do Nível 1 para ingresso no Nível 2 ou
Novo Mercado)

- Direito de voto nas deliberações das assembleias gerais.
- Prioridade no recebimento dos dividendos atribuídos, em cada
- Dividendo obrigatório não inferior a 30% do lucro líquido anual exercício, às ações ordinárias, acrescidos de 20% (vinte por
ajustado.
cento);
- Prioridade no reembolso do capital, no caso de liquidação da
Eluma; e
- Participação, em igualdade de condições com as ações
ordinárias, na distribuição de lucros ou bonificações de ações
de igual tipo, ou outra de qualquer espécie que àquelas sejam
atribuídas.

Após a Incorporação
Incorporação
Companhia

Ações Ordinárias

Ações Preferenciais

Paranapanema

- Direito de voto nas deliberações das assembleias gerais.
- Dividendo obrigatório de 25% do lucro líquido anual ajustado.
- Direito de requerer a adoção de voto múltiplo para
constituição do conselho de administração.
- Direito de Tag Along de 100% do preço de alienação,
estendido sobre a hipótese de concentração do poder de
controle acionário, atualmente diluído.
- OPA por Valor Econômico em virtude de saída do Nível 1
(exceto no caso de saída do Nível 1 para ingresso no Nível 2
ou Novo Mercado)

- Prioridade no recebimento de um dividendo anual mínimo,
não acumulativo, de 6% (sobre o quociente resultante da
divisão do montante do capital social pelo número de ações
emitidas
- Prioridade sobre as ações ordinárias no reembolso de capital,
no caso de liquidação da sociedade.
- Direito de eleger um membro e respectivo suplente para o
Conselho Fiscal.
- OPA por Valor Econômico em virtude de saída do Nível 1
(exceto no caso de saída do Nível 1 para ingresso no Nível 2
ou Novo Mercado)

3.16
Extinção e Sucessão da Eluma. Uma vez aprovada a Incorporação, a Eluma será extinta, para todos os fins e
efeitos de direito, na forma prevista no §3º do Art. 227 da Lei das S.A., sendo sucedida pela Paranapanema em todos os
seus bens, direitos e obrigações.
IV.

Estrutura Societária

4.1.
Estrutura Societária. O organograma abaixo reflete, de forma simplificada, a estrutura societária das
Companhias envolvidas na Incorporação, antes e depois de sua realização:
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Estrutura da Paranapanema antes e depois da Incorporação:

Posição Acionária Antes da Incorporação da Eluma

NOME ACIONISTA

TOTAL

CAIXA PREVID FUNC DO BCO DO BR
76.468.721
BNDES PART SA BNDESPAR
54.986.177
FUND PETROBRAS SEG SOC PETROS
37.702.020
EWZ I LLC SOC SOC CORR PAUL S
23.476.839
FUND SISTEL SEGURIDADE SOCIAL
14.202.846
BONSUCEX HOLDING LTDA
12.007.924
FERNANDO FRANCISCO B HELLER
11.310.000
FDO FATOR SINERGIA III FIA
7.200.288
INST AERUS SEGURIDADE SOCIAL
6.897.279
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
4.317.345
CREDIT S SECUR EUROPE LIMITED
3.800.000
CREDIT S FIRST BOSTON DI FIF
3.025.200
FUNDO FATOR SINERGIA IV FIA
2.477.612
CLUBE DE INVESTIMENTO ALDEN
1.950.000
KADUNA FUNDO DE INV EM ACOES
1.500.000
LABIB FAOUR AUAD
1.198.800
SPINNAKER BRAZIL FUND URUG S
1.160.000
DIMENSIONAL EM MKTS VALUE FUND
1.091.567
GOV DO EST DA BA SEC FAZENDA
1.035.185
SILVIO TINI DE ARAUJO
1.031.128
THE BR VALUE AND GROWTH FUND
1.000.000
Demais Acionistas
49.837.003
Ações em Tesouraria
24.330
Total Geral
317.700.264

% Total

ON

24,07
17,31
11,87
7,39
4,47
3,78
3,56
2,27
2,17
1,36
1,20
0,95
0,78
0,61
0,47
0,38
0,37
0,34
0,33
0,32
0,31
15,69
0,01
100,00

76.468.721
54.986.177
37.702.020
23.383.339
14.202.846
11.895.724
11.310.000
7.200.288
6.897.279
4.317.344
3.800.000
3.025.200
2.477.612
1.950.000
1.500.000
1.198.800
1.160.000
1.091.567
1.035.185
983.728
1.000.000
49.120.440
129
316.706.399

PN

93.500
112.200
1
47.400
716.563
24.201
993.865

Relação de troca
= R$6,71

Posição Acionária Pós Incorporação
Ações
Convertidas da
Eluma (P.L. a
ON
TOTAL
%Total
Preços de
Mercado)
76.468.721
76.468.721
23,96
54.986.177
54.986.177
17,23
37.702.020
37.702.020
11,81
2.013
23.385.352
23.478.852
7,36
14.202.846
14.202.846
4,45
971.354
12.867.078
12.979.278
4,07
11.310.000
11.310.000
3,54
7.200.288
7.200.288
2,26
6.897.279
6.897.279
2,16
7
4.317.351
4.317.352
1,35
3.800.000
3.800.000
1,19
3.025.200
3.025.200
0,95
2.477.612
2.477.612
0,78
1.950.000
1.950.000
0,61
1.500.000
1.500.000
0,47
1.198.800
1.198.800
0,38
1.160.000
1.160.000
0,36
1.091.567
1.091.567
0,34
1.035.185
1.035.185
0,32
142.977
1.126.705
1.174.105
0,37
1.000.000
1.000.000
0,31
360.327
49.456.695
50.197.330
15,73
0
24.201
24.330
0,01
1.476.678 318.183.077 319.176.942 100,00

Estrutura da Eluma antes da Incorporação:

Acionista
PARANAPANEMA S A
BONSUCEX HOLDING LTDA
SILVIO TINI DE ARAUJO
MIRIAM GUAZZO
Outros
Total de Ações

ON
%ON
PN
%PN
6.958.943 99,89% 11.254.433 98,15%
5.333
0,08%
139.429
1,22%
0,00%
21.308
0,19%
0,00%
11.070
0,10%
2.531
0,03%
40.298
0,36%
6.966.807 100,00% 11.466.538 100,00%

Total
%Total
18.213.376 98,81%
144.762
0,79%
21.308
0,12%
11.070
0,06%
42.829
0,22%
18.433.345 100,00%

4.2
Estrutura de Capital. Considerando todo o exposto no Capítulo III e no item 4.1, acima a Paranapanema, após a
Incorporação, ficará com a sua estrutura de capital representadas por 319.176.942 (trezentas e dezenove milhões, cento
e setenta e seis mil, novecentas e quarenta e duas) ações, sendo 318.183.077 (trezentas e dezoito milhões, cento e
oitenta e três mil e setenta e sete) ações ordinárias e 993.865 (novecentas e noventa e três mil, oitocentas e setenta e
cinco) ações preferenciais sem direito a voto, para um valor total de capital social de R$2.096.760.465,28(dois
bilhões, noventa e seis milhões, setecentos e sessenta mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e
oito centavos)
V.

Outras condições da Incorporação

5.1
Custos da Operação. As despesas necessárias à efetivação da operação que integra a Incorporação são
estimadas em R$400.000,00, que serão aplicados no pagamento das empresas especializadas incumbidas da elaboração
dos laudos de avaliação, de honorários despendidos com escritórios de advocacia e com publicações legais para
divulgação dos editais, avisos e atas envolvidos no processo legal da Incorporação.
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5.2
Empresas Especializadas. Ausência de Conflito de Interesses. Não existe, em relação à Deloitte à E&Y, qualquer
tipo de conflito ou comunhão de interesses, atual ou potencial, em face dos acionistas das Companhias, que seja do
conhecimento das administrações das referidas Companhias, e também em face da própria Incorporação através da qual
se concretizará a Incorporação.
5.3
Contabilização de Passivos e Contingências. Na Incorporação não há passivos ou contingências relevantes que
não tenham sido devidamente contabilizados.
5.4
Autoridades Reguladoras e de Defesa da Concorrência. Esta operação não demanda autorização prévia ou
ratificação por parte de autoridades reguladoras ou de defesa da concorrência.
5.5
Documentos da Operação. Os documentos desta operação referidos neste Fato Relevante, incluindo o projeto
de estatuto social da Paranapanema e respectivos Manuais de Participação nas assembleias de cada Companhia
elaborados na forma da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, encontram-se à disposição dos acionistas, a
partir desta data, (i) nas respectivas sedes das Companhias; (ii) na CVM, localizada na Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º
andar – Centro de Consultas – Rio de Janeiro (RJ) ou na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º a 4º andares – Ed. Delta Plaza –
São Paulo (SP) bem como em seu website http://www.cvm.gov.br; (iii) na BM&FBovespa, localizada na Rua XV de
Novembro, nº 275, São Paulo (SP) e no seu website http://www.bovespa.com.br; e (iv) no website de Relações com
Investidores de ambas as Companhias http://www.paranapanema.com.br/ri.

Dias D’Ávila, 10 de Março 2010.
PARANAPANEMA S.A.
Dóris Beatriz França Wilhelm
Diretora de Relações com Investidores

ELUMA S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Dóris Beatriz França Wilhelm
Diretora de Relações com Investidores
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