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COMUNICADO AO MERCADO
Aquisição de Participação Acionária Relevante
Dias d’Ávila, 21 de julho de 2015. A PARANAPANEMA S.A. (“Companhia”, BM&FBovespa: PMAM3),
a maior produtora não-integrada de cobre refinado, vergalhões, fios trefilados, laminados, barras,
tubos, conexões e suas ligas, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nos termos
do artigo 12 da Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada, recebeu a correspondência de seu
acionista Bonsucex Holding S.A., suas controladas e pessoas ligadas, na qual informa que adquiriu
ações de emissão da Companhia, passando a deter, de forma agregada, 21.872.591 ações
ordinárias, o que representa 6,85% das ações emitidas pela Companhia. A íntegra da
correspondência encontra-se anexa a este comunicado.

Hélio Baptista Novaes
Diretor Financeiro 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 inten ções, estimativas ou expectativas
atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e info rmações 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 pode rão 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.

