Dias d’Ávila, 13 de junho de 2018. A PARANAPANEMA S.A. (“Companhia”, B3: PMAM3), a maior
produtora brasileira não-integrada de cobre refinado, vergalhões, fios trefilados, laminados, barras,
tubos, conexões e suas ligas, em cumprimento ao que estabelece o artigo 12, da Instrução CVM nº
358/02, conforme alterada, vem a público informar que, nesta data, recebeu comunicado do Fundo
de Recuperação de Ativos – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 22.415.372/0001-11, representado por seu administrador do Modal
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 05.389.174/000101, com sede na Praia de Botafogo, nº. 501, 5º andar – parte, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, informando
que realizou negociação relevante envolvendo valores mobiliários de emissão da Companhia, nos
termos do documento anexo.
Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a área de Relações com Investidores: (11) 21997604 ou ri@paranapanema.com.br.

André Luís da Costa Gaia
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 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.

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2018.

À
PARANAPANEMA S.A. (“PARANAPANEMA”)
Via do Cobre, nº. 3700
Dias D'Ávila – Bahia
CEP 42850-000
Prezado Senhor,
Declaração Oficial – Posição Acionária na PARANAPANEMA S.A

O FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 22.415.372/000111, neste ato, representado por seu administrador do MODAL DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº
05.389.174/0001-01, com sede na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar – parte,
Botafogo, Rio de Janeiro, RJ (“FUNDO”), vem, por meio desta, em atendimento às
disposições do artigo 12 da Instrução CVM nº 358/02, posteriormente alterada pelas
Instruções CVM nº 369/02, 449/07, 547/14, 552/14, 568/15 e 590/17, notificar-lhes
de que o FUNDO realizou negociação relevante, conforme definido no parágrafo 1º
do supracitado artigo, reduzindo o patamar a 0% (zero por cento) de participação na
PARANAPANEMA (ISIN BRPMAMACNOR3), em 13 de junho de 2018.
Por fim, solicitamos que tais informações presentes nesta notificação sejam levadas
ao conhecimento das autoridades competentes.
Fazendo-se necessárias quaisquer outras informações ou esclarecimentos, não
hesitem em contatar-nos através dos dados abaixo:
Fundos Especiais
E-mail: fundosespeciais@modal.com.br
Telefone: +55 21 3223-7700
Fax: +55 21 3223-7738
Endereço: Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar – parte, Botafogo
Rio de Janeiro, RJ
CEP 22250-040
Jive Asset Gestão de Recursos LTDA.
www.modal.com.br
Praia de Botafogo, 501 - 6º andar . Torre Pão de Açúcar . 22250-040 RJ
Tel. 55 21 3223 7700 Fax 55 21 3223 7738
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455 - 3º andar . 04543-011 SP
Tel. 55 11 2106 6880 Fax 55 11 2106 6886

E-mail: specop@jiveinvestments.com | juridico@jiveinvestments.com
Telefone: +55 11 3500-5055
Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1485, Torre Norte, 19º Andar, Jardim
Paulistano, São Paulo, SP
CEP:01452-002
Sendo o que nos cabia no momento, permanecemo-nos a disposição para sanar
eventuais questionamentos.

Atenciosamente,

______________________________________
FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
Representado por seu Administrador
MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

www.modal.com.br
Praia de Botafogo, 501 - 6º andar . Torre Pão de Açúcar . 22250-040 RJ
Tel. 55 21 3223 7700 Fax 55 21 3223 7738
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455 - 3º andar . 04543-011 SP
Tel. 55 11 2106 6880 Fax 55 11 2106 6886

