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1. OBJETIVO
Estabelecer diretrizes, critérios, limites, atribuições no uso, manutenção e divulgação dos atos
ou atos relevantes da Paranapanema S.A., com o objetivo de assegurar aos investidores e
demais participantes do mercado a correta divulgação das informações privilegiadas da
Companhia, de forma a manter a sua qualidade, transparência e equidade.
2. APLICAÇÃO
Aplica-se a todas as áreas da Paranapanema e de suas empresas controladas e coligadas.
3. REFERÊNCIAS
• Instrução CVM n° 358.
• Regimento Interno do Conselho de Administração.
• Código de Ética.
• Política de Segurança da Informação.
• Política de Negociação de Valores mobiliários.
• Norma de Padronização de Normativos – todo normativo da Companhia tem a validade de
2 (dois) anos após a data da sua divulgação.
4. DEFINIÇÕES
4.1. Administradores - significam os membros do Conselho de Administração, titulares e
suplentes, e Diretores Estatutários.
4.2. Ato ou Fato Relevante - significa qualquer decisão de acionistas, deliberação da assembleia
geral ou dos órgãos da administração da Companhia, ou qualquer outro ato ou fato de
caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro relacionado aos
negócios da Companhia, que possa influenciar de modo ponderável:
a. Na cotação dos Valores mobiliários.
b. Na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter os Valores mobiliários.
c. Na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de
Valores mobiliários.
4.3. BM&FBOVESPA - significa a BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuro.
4.4. CVM - significa a Comissão de Valores Mobiliários.
4.5. Informação Privilegiada - significa qualquer informação da Companhia, que pode vir a ser
divulgada ao mercado por meio de Ato ou Fato Relevante, na forma da legislação ou do
presente instrumento, a que as Pessoas com Restrição à Negociação tenham acesso.
4.6. Instrução CVM n° 358 - significa a Instrução n° 358, de 03 de janeiro de 2002, com as
alterações introduzidas pelas Instruções n° 369/02, 449/07, 547/14 e 552/14, todas emitidas
pela CVM.
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4.7. Pessoa Ligada - significa a pessoa que mantenha com Administradores e membros do
Conselho Fiscal da Companhia os seguintes vínculos: (i) o cônjuge, de quem não esteja
separado judicialmente, (ii) o(a) companheiro(a); (iii) qualquer dependente incluído na
declaração anual do imposto de renda da pessoa física; e (iv) as sociedades direta ou
indiretamente controladas pelos Administradores, membros do Conselho Fiscal ou suas
respectivas Pessoas Ligadas.
4.8. Pessoa Vinculada - significa, em relação à Companhia, os Administradores, membros do
Conselho Fiscal, membros dos comitês de assessoramento do Conselho de Administração e
de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária.
4.9. Valores mobiliários - significam, em seu sentido mais amplo, quaisquer ações, debêntures,
bônus de subscrição, recibos e direitos de subscrição e notas promissórias, de emissão da
Companhia, bem como quaisquer valores mobiliários a eles atrelados, tais como swaps,
opções e termos.
5. DESCRIÇÃO
5.1. DA DIVULGAÇÃO
5.1.1. Compete ao Diretor de Relações com Investidores ou, na sua ausência ou impedimento, ao
Diretor Presidente ou ao Presidente do Conselho de Administração divulgar e comunicar à
CVM e à BM&FBOVESPA qualquer Ato ou Fato Relevante ocorrido ou relacionado aos
negócios da Companhia, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação.
5.1.2. Além dos casos listados no artigo 2º da Instrução CVM n° 358, cumpre ao Diretor de
Relações com Investidores a avaliação do caso concreto para configuração de Ato ou Fato
Relevante, considerando sua materialidade e importância estratégica para a Companhia.
5.1.3. A divulgação de Ato ou Fato Relevante deverá ser realizada por meio do portal de notícias
na Internet, no endereço www.portalneo1.net, em teor idêntico ao remetido à CVM e à
BM&FBOVESPA.
5.1.4. As Pessoas Vinculadas deverão comunicar ao Diretor de Relações com Investidores
qualquer Ato ou Fato Relevante de que vierem a ter conhecimento.
5.1.5. As Pessoas Vinculadas que constatarem omissão do Diretor de Relações com Investidores
na divulgação de qualquer Ato ou Fato Relevante somente se eximirão de suas
responsabilidades pessoais se comunicarem imediatamente o Ato ou Fato Relevante à
CVM.
5.1.6. Compete ao Diretor de Relações com Investidores fazer com que a divulgação à CVM e à
BM&FBOVESPA de Ato ou Fato Relevante preceda, ou seja, feita simultaneamente à
veiculação da informação por qualquer meio de comunicação.
5.1.7. As dúvidas acerca da Política de Divulgação, da regulamentação aplicável e demais
questões relacionadas à qualificação de Ato ou Fato Relevante deverão ser dirimidas junto
ao Diretor de Relações com Investidores.
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5.2. EXCEÇÃO À IMEDIATA DIVULGAÇÃO
5.2.1. Os Atos ou Fatos Relevantes poderão deixar de ser divulgados se os Administradores
entenderem que sua revelação colocará em risco interesse legítimo da Companhia.
5.2.2. Caso a informação relativa aos Atos ou Fatos Relevantes referidos no item anterior
escaparem ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade dos
Valores mobiliários negociados, as pessoas mencionadas no item 5.2.1 acima deverão,
diretamente ou através do Diretor de Relações com Investidores, divulgar imediatamente
o Ato ou Fato Relevante.
5.3. DEVER DE SIGILO
5.3.1. As Pessoas com Restrições à Negociação devem manter sob sigilo as informações
privilegiadas e abster-se de negociar os valores mobiliários de emissão da Companhia até
que as informações privilegiadas que tenham conhecimento sejam amplamente divulgadas
ao mercado.
5.3.2. As Pessoas Vinculadas e demais pessoas que tenham acesso a informações privilegiadas
devem, também, zelar para que seus subordinados e terceiros também mantenham sigilo
acerca destas informações.
5.3.3. É vedado às Pessoas com Restrição à Negociação se utilizarem de tais informações em
benefício próprio ou de terceiros.
5.3.4. Quaisquer violações à Política de Divulgação deverão ser comunicadas imediatamente ao
Diretor de Relações com Investidores, para que este tome as providências cabíveis.
5.4. DIVULGAÇÃO
VINCULADAS

DE

INFORMAÇÃO

SOBRE

NEGOCIAÇÕES

ENVOLVENDO

PESSOAS

5.4.1. Nos termos do art. 11 da Instrução CVM n° 358, as Pessoas Vinculadas deverão comunicar
à Companhia a titularidade, a quantidade, as características, a forma de aquisição e as
negociações realizadas com valores mobiliários de emissão da Companhia, bem como,
quaisquer alterações posteriores, nos termos dos formulários constantes dos Anexos A e B
a este instrumento, cabendo ao Diretor de Relações com Investidores a comunicação à
CVM e à BM&FBOVESPA.
5.4.2. Na comunicação de que trata o item anterior, deverão também ser indicados os Valores
mobiliários que sejam de propriedade de Pessoas Ligadas.
5.4.3. A comunicação acima descrita deverá ser feita:
a. No momento da investidura no cargo.
b. No prazo máximo de 5 (cinco) dias após a realização da cada negócio envolvendo os
Valores mobiliários da Companhia.
5.5. PERÍODO DE SILÊNCIO (QUIET PERIOD)
5.5.1. Visando uma maior equidade na transmissão aos investidores e demais participantes do
mercado das informações financeiras (trimestrais e anuais), a Companhia adotará o
Período de Silêncio de, no mínimo, 15 (quinze) dias antes da divulgação pública dessas
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informações, estando impossibilitados os administradores de fornecerem declarações
sobre resultados do período em referência.
5.5.2. Para a determinação do período de silêncio, a contagem do prazo de 15 (quinze) dias
corridos é feita excluindo-se o dia da divulgação.
5.6. DISPOSIÇÕES GERAIS
5.6.1. A observância da presente Política não exime as Pessoas Vinculadas de quaisquer outras
obrigações impostas pela CVM ou por qualquer outra lei ou norma regulamentar.
5.6.2. Qualquer violação ao disposto nesta Política será considerada falta grave, sujeita aos
procedimentos e penalidades previstas na legislação em vigor, nas políticas internas da
Companhia, além da responsabilização por perdas e danos causados à Companhia e a
terceiros.
6. RESPONSABILIDADES
6.1. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
6.1.1. Aprovar esta Política, inclusive quanto às suas atualizações, modificações ou flexibilizações
eventuais de critérios ou limites estabelecidos.
6.2. DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÃO COM INVESTIDORES
6.2.1. Obter a adesão formal das Pessoas Vinculadas e demais pessoas que tenham acesso às
Informações Privilegiadas, em razão do cargo ou função, mediante assinatura dos mesmos
nos Termos de Adesão (Anexo D) e nos Anexos A e B, que deverão ser arquivados na sede
da Companhia, junto aos demais documentos relacionados à sua contratação no
departamento de recursos humanos da Companhia.
6.2.2. Protocolar esta Política na CVM e disponibilizá-la no site da Companhia, na rede mundial
de computadores.
6.2.3. Além de suas atribuições legais e estatutárias, zelar pelo fiel cumprimento desta Política,
consultando, sempre que julgar necessário, o Diretor Presidente da Companhia e o
Presidente do Conselho de Administração.
6.2.4. Nos termos do § 3º, do art. 17, da Instrução CVM n° 358, o Diretor de Relações com
Investidores ficará responsável pela execução e acompanhamento da presente Política,
bem como, pelo esclarecimento de dúvidas e orientação sobre a aplicação de qualquer
dispositivo das referidas políticas, devendo ser encaminhado através do e-mail:
dri@paranapanema.com.br.
6.3. DIRETOR PRESIDENTE OU PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
6.3.1. Na ausência do Diretor de Relações com Investidores, o Diretor Presidente ou o Presidente
do Conselho de Administração será responsável pelo cumprimento dos deveres
estabelecidos nesta Política.
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7. RISCOS ENVOLVIDOS
A observação desta Política poderá minimizar os impactos dos seguintes riscos:
• Não atendimento das expectativas dos nossos acionistas.
• Punições por descumprimento de normativos legais.
8. ANEXOS
• Anexo A – Declaração de posição acionária.
• Anexo B – Declaração de aquisição / venda de posição acionária.
• Anexo C – Termo de Adesão.

NOME
Elaborado por
Avaliado por
Aprovado por

DATA

Giovanna Araújo Pacheco

04/01/2015

Ricardo Veiga Alva
Herbert Wang Ho

17/01/2015
17/01/2015

Marco Aurélio Milani

17/01/2015

Conselho de Administração – Ata RCA

29/01/2015
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ANEXO A
À
Paranapanema S.A.
Rua Felipe Camarão, 500
Santo André – SP – CEP: 09220-510
(email: dri@paranapanema.com.br)
a/c Diretoria de Relações com Investidores

Prezados Senhores,

Em cumprimento ao disposto no art. 11 da Instrução CVM n.º 358, eu, [nome completo],
[nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador(a) da Cédula de Identidade [RG] nº [•], emitida
pelo [•], inscrito(a) no CPF/MF sob o n.º [•], residente e domiciliado(a) na cidade de [•], estado de
[•], à [endereço completo], venho pela presente informar a minha posição acionária, nesta data,
no capital social da Paranapanema S.A.:
______ ações ordinárias.
Declaro também que meu [cônjuge, companheiro ou qualquer outro dependente incluído em
declaração de Imposto de Renda], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador(a) da
Cédula de Identidade [RG] nº [•], emitida pelo [•], inscrito(a) no CPF/MF sob o n.º [•], residente e
domiciliado(a) na cidade de [•], estado de [•], à [endereço completo], possui a seguinte posição
acionária na Paranapanema S.A.:
______ ações ordinárias.

Local,_____ de _____________de 2______.

______________________________________
[nome]
[cargo]
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ANEXO B
A
Paranapanema S.A.
Rua Felipe Camarão, 500
Santo André – SP – CEP: 09220-510
(email: dri@paranapanema.com.br)

a/c Diretoria de Relações com Investidores

Prezados Senhores,

Em cumprimento ao disposto no art. 11 da Instrução CVM n.º 358, eu, [nome completo],
[nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador(a) da Cédula de Identidade [RG] nº [•], emitida
pelo [•], inscrito(a) no CPF/MF sob o n.º [•], residente e domiciliado(a) na cidade de [•], estado de
[•], à [endereço completo], venho pela presente informar que, em [data], [adquiri / vendi] _____
ações ordinárias [ou outros valores mobiliários, inclusive derivativos] da Paranapanema S.A.,
através da [corretora/intermediário], pelo preço total de R$ _____, pago à vista.
Antes da [aquisição / venda] mencionada acima, eu era proprietário(a) de ____ ações ordinárias
[ou outros valores mobiliários, inclusive derivativos] da Paranapanema S.A.
Com a [aquisição / venda] mencionada acima, comunico que passo a ser proprietário(a) de ____
ações ordinárias [ou outros valores mobiliários, inclusive derivativos] da Paranapanema S.A.

Local,_____ de _____________de 2______.

______________________________________
[nome ]
[cargo]
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ANEXO C
TERMO DE ADESÃO
Pelo presente Instrumento, eu, [nome completo], [nacionalidade], [estado civil], [profissão],
portador(a) da Cédula de Identidade [RG] nº [•], emitida pelo [•], inscrito(a) no CPF/MF sob o n.º
[•], residente e domiciliado(a) na cidade de [•], estado de [•], à [endereço completo], declaro
minha adesão às Políticas sobre Divulgação de Informações Relevantes e de Negociação de
Valores Mobiliários de Emissão da Paranapanema S.A., aprovadas pelo Conselho de
Administração em [--], em atendimento às normas contidas na Instrução CVM nº 358.
Declaro, ainda, que recebi o conteúdo das Políticas, da Instrução CVM nº 358/02 e da Ata de
Reunião do Conselho de Administração que deliberou sobre a matéria, razão pela qual tenho
pleno conhecimento dos deveres e responsabilidades inerentes às Políticas.

Local,_____ de _____________de 2______.

______________________________________
[nome]
[cargo]

ÁREA EMITENTE: DIRETORIA EXECUTIVA

Página 12/ 8

