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FATO RELEVANTE
Santo André, 22 de setembro de 2008. A Paranapanema S.A. (“Companhia”), companhia aberta
listada no segmento Nível 1 de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa da Bovespa (PMAM3
e PMAM4), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que assinou, em 19 de setembro
de 2008, Instrumento Particular de Compra e Venda de Participações e Outras Avenças (“Contrato de
Compra e Venda”), pelo qual contratou a venda de 100% das ações detidas pela Companhia na
Mineração Taboca S.A. (“Taboca”), representando 99,9999995% do capital social da Taboca, e uma
quota do capital social detido pela Companhia na Mamoré Mineração e Metalurgia Ltda. (“Mamoré”),
subsidiária da Taboca, para a empresa Serra da Madeira Participações Ltda., sociedade indiretamente
controlada pela mineradora Minsur S.A., principal produtora de estanho do Peru.
A Taboca, cujas operações representam atualmente cerca de 5% da receita bruta consolidada da
Paranapanema, possui e opera uma mina a céu aberto que produz minerais como estanho, nióbio,
ferro e tântalo em Pitinga, localizada no Estado do Amazonas, a 250 km da cidade de Manaus. A
Mamoré é proprietária de uma fundição em Pirapora do Bom Jesus, no Estado de São Paulo (SP).
A venda foi contratada pelo valor de R$850.000.000,00(oitocentos e cinqüenta milhões), valor da
empresa, sujeito a determinados ajustes realizados antes e depois do fechamento, após sua aprovação
em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 19 de setembro de 2008. A
conclusão e fechamento da venda está condicionada ao cumprimento de determinadas condições
precedentes previstas no Contrato de Compra e Venda, dentre as quais uma reorganização envolvendo
a transferência de determinados ativos de Taboca e Mamoré para a Companhia e a aprovação pelos
titulares de debêntures conversíveis de sua 6a emissão da Companhia, necessária para a desoneração
e transferência das ações de Taboca a serem alienadas pela Companhia.
Com a conclusão e fechamento da venda, a Companhia, em cumprimento com o disposto na escritura
da 6a emissão de debêntures conversíveis, deverá tomar as medidas necessárias para efetuar o resgate
antecipado de 50% das debêntures da 2ª série ainda em circulação e a conseqüente conversão
obrigatória das debêntures remanescentes em ações ordinárias de emissão da Companhia. Desta
forma, a Companhia não só extinguirá sua dívida não-operacional junto a debenturistas, como também
reduzirá significativamente sua dívida operacional consolidada.
Esta venda consiste em mais uma etapa do processo de reestruturação financeira e operacional da
Companhia, que previa a alienação de ativos para a redução do endividamento não-operacional da
Companhia, nos termos do Acordo para a Reestruturação Financeira da Paranapanema S.A. e Outras
Avenças, firmado em 19 de dezembro de 2006 e aditado posteriormente em 17 de agosto de 2007,
conforme já divulgado anteriormente ao mercado.
A Companhia informará seus acionistas e o mercado em geral, por meio da divulgação de novo Fato
Relevante, por ocasião da conclusão e fechamento deste negócio.
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