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MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Prezados Acionistas,
É com muito prazer que convidamos V.Sas. a participar da Assembléia Geral Ordinária (“AGO”)
a ser realizada no dia 29 de abril de 2011 às 10h para deliberar sobre a ordem do dia referente
ao conclave ordinário. O evento ocorrerá na sede da Paranapanema S.A. (“Paranapanema” ou
“Companhia”), localizada na cidade de Dias D’Ávila, estado da Bahia, na Via do Cobre nº
3.700, Área Industrial Oeste.
Os assuntos a serem deliberados na AGO estão descritos no Edital de Convocação e neste
manual (“Manual”), o qual tem o objetivo de fornecer as informações necessárias para que
V.Sas. possam exercer plenamente o seu direito de voto na Assembléia.
Na AGO, contaremos com a presença do Diretor Presidente e da Diretora de Relação com
Investidores, além de representante dos Auditores Externos e do Conselho Fiscal, os quais
poderão prestar quaisquer informações relativas aos assuntos submetidos à deliberação dos
acionistas.
A Companhia aproveita o ensejo para, neste documento, reapresentar toda a documentação de
suporte necessária para o exercício do voto, nos termos da Instrução CVM n° 481 de 17 de
Dezembro de 2009 (“ICVM 481”).
Por fim, aproveito para acrescentar que, além das informações contidas neste Manual, V.Sas
poderão dirimir eventuais dúvidas em relação às matérias em pauta por meio de contato direto
com a Diretoria de Relações com Investidores, através de mensagem eletrônica
(dri@paranapanema.com.br) ou pelos telefones +55 11 2199-7904/7905/7566, a qual, desde
já, encontra-se à vossa disposição para atendê-lo prontamente em todas as suas
necessidades.
Seu voto é muito importante para a Paranapanema.
Na expectativa de que este Manual seja útil para a análise das propostas submetidas à vossa
apreciação e contando com a sua presença, aproveitamos para reiterar nosso apreço e
consideração.

Valmir Marques Camilo
Presidente do Conselho de Administração

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

Prezados Acionistas,
Para facilitar a análise e apreciação das matérias a serem debatidas por V.Sas., colocamos na
forma de anexo ao presente Manual todos os documentos referentes a cada matéria
especificamente constante da Ordem do Dia, em atenção às exigências mínimas da ICVM 481.
Informamos que para a instalação das Assembléias Gerais será necessária a participação de
1/4 (um quarto) do capital social na Assembléia Geral Ordinária (“AGO”). Caso o quorum legal
não seja atingido, a Companhia anunciará nova data para a realização, em segunda
convocação, do conclave não instalado. Nesta ocasião, a AGO poderá ser instalada com a
presença de pelo menos 1 (um) acionista com direito a voto.
É facultada, aos acionistas que não puderem comparecer a AGO, a nomeação de um
procurador para representá-los no ato, segundo as orientações contidas neste Manual.

Finalmente, agradecemos a confiança demonstrada por V.Sas. e reafirmamos o nosso
compromisso de buscar a criação de valor diferenciado e sustentado para os nossos
acionistas, por meio de atuação orientada pelos critérios da ética, da excelência e da
responsabilidade na condução dos negócios.

Atenciosamente,

Luiz Antonio de Souza Queiroz Ferraz Júnior
Diretor Presidente

Dóris Beatriz França Wilhelm
Diretora de Relações com Investidores

CONVITE AGO

DATA:

29 de abril de 2011

HORÁRIO:

10h

LOCAL:

Sede da Companhia
Via do Cobre nº 3.700,
Área Industrial Oeste
Dias D’Ávila – BA
CEP 42850-000

MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO NA AGO:
1. Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das
Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer
dos Auditores Independentes, relativos ao Exercício Social encerrado em 31.12.2010;
2. Aprovação do Orçamento de Capital;
3. Exame, discussão e votação da proposta de destinação do Resultado do Exercício;
4. Eleição para o Conselho Fiscal e fixação da sua remuneração;
5. Fixação da remuneração dos administradores para o exercício de 2011.

COMO CHEGAR:

Ponto de Partida:
Aeroporto Internacional Deputado Luiz Eduardo Magalhães (Salvador; SSA)
Rota Principal: pela Via Parafuso
Saída do Aeroporto, à direita, no sentido da cidade de Lauro de Freitas.
Entrar no 1º retorno à esquerda e acessar pelo viaduto no sentido Camaçari/Polo
Seguir pela Estrada CIA-Aeroporto até a rotatória do Ceasa.
Entrar na 1ª à direita pela Via Parafuso.
Passar pelo pedágio até a rotatória da Ford.
Contornar a rotatória da Ford, e entrar na 3ª saída à direita, sentido Pólo/COFIC.
Seguir até a 2ª rotatória e entrar na 2ª saída à direita.
Na rotatória seguinte, entrar na 3ª saída à direita.
Seguir em frente até passar pelo viaduto sobre estrada BA 093.
Já na Via do Cobre, a Unidade Dias D’àvila da Paranapanema situa-se ao final desta
via.
Rota Alternativa: pela BR-324
Mesmo caminho para entrar na estrada CIA-Aeroporto até a rotatória do Ceasa.
Contornar rotatória até 2ª saída (direção CEASA).
Ultrapassar a próxima rotatória (SIMÕES FILHO).
Seguir até a saída para BR-324 (Salvador - Feira de Santana).
Na BR 324, passar o posto da Polícia Rodoviária Federal e a entrada de Simões Filho.
Pegar saída à direita (BA 093) na direção de Alagoinhas/Camaçari/Pojuca.
Seguir e passar Polícia Rodoviária Estadual.
Passar também pela entrada do Pólo Industrial e seguir até trecho em mão única.
Logo após, entrar à direita logo após o viaduto (há placa Paranapanema)
Entrar à direita, já na Via do Cobre, seguir até o final desta via.

PROCEDIMENTOS E PRAZOS
Como condição para participação na AGO, os acionistas deverão apresentar à Companhia os
seguintes documentos:
a. comprovante expedido pela instituição escrituradora emitido dentro dos 5 (cinco) dias que
antecedem à data de realização da AGO;
b. o instrumento de mandato (para aqueles que forem se fazer representar por meio de
procurador);
c. relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o
extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente;
d. cópia de documento de identificação com foto recente e validade nacional, em se tratando
de pessoa física;
e. cópia do estatuto social ou do contrato social atualizado e do ato que investe o
representante de poderes bastantes, no caso de pessoa jurídica.
Com relação aos itens “(a)” e “(c)” acima, os documentos deverão ser requeridos aos órgãos
competentes com antecedência de 3 (três) dias úteis antes da data de entrega pretendida, que
deverá estar especificada no requerimento.
Para os fins do item “(d)” acima, a Companhia aceitará os seguintes documentos: (i) Carteira
de Identidade de Registro Geral (RG) expedida por órgão autorizado; (ii) Carteira de Identidade
de Registro de Estrangeiro (RNE) expedida por órgão autorizado; (iii) Passaporte válido
expedido por órgão autorizado; (iv) Carteira de Órgão de Classe válida como identidade civil
para os fins legais, expedida por órgão autorizado (OAB, CRM, CRC, CREA); (v) carteira
nacional de habilitação com foto (CNH nova).
Para os fins do item “(e)” acima, no caso de pessoas jurídicas com representantes que não
sejam nomeados no próprio contrato social ou com algum procedimento de nomeação por ato
em separado (como no caso dos administradores de sociedades por ações nomeados pelo seu
conselho de administração ou nomeados diretamente pela assembléia geral), é necessário que
o acionista comprove a validade da nomeação, providenciando comprovante do arquivamento
do ato no registro competente, bem como respectiva publicação (quando aplicável).
No caso dos fundos de investimento, o representante deverá comprovar a sua qualidade de
administrador do fundo ou de procurador devidamente nomeado por este, na forma da
legislação que lhe for aplicável.
No caso dos fundos de investimento e das pessoas jurídicas estrangeiras, a documentação que
comprova os poderes de representação deverão passar por processo de notarização e
consularização, não sendo necessária a tradução juramentada se a língua de origem do
documento for o português, o inglês ou o espanhol. Documentos redigidos em outras línguas
só serão aceitos mediante apresentação de tradução juramentada para uma dessas 3 (três)
línguas mencionadas.
Os originais ou cópias autenticadas dos documentos acima citados deverão ser entregues na
sede da Companhia até o início da AGO, agendada para as 10h do dia 29 de abril de 2011.

Para facilitar sua participação, a Companhia receberá cópia simples dos documentos acima
referidos até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da AGO, por fax, e-mail ou
correspondência para os seguintes endereços:
FAX: +55 11 4461-4034
A/C Dóris Beatriz França Wilhelm ou José Rodolfo Montemurro
e-mail : dri@paranapanema.com.br
Endereço:
Para a Sede da Companhia Via do Cobre, 3700
Área Industrial Oeste - Dias D’Ávila – BA – Brasil
CEP 42850-000
Para a Sede Administrativa
Rua Felipe Camarão, 500
Utinga – Santo André – SP - Brasil
CEP 09220-580
A apresentação antecipada de cópia simples não exclui o dever de apresentação de vias
originais, exceto se a apresentação antecipada dos documentos for de cópias autenticadas por
notário competente. No caso de apresentação de cópias autenticadas, a Companhia colocará
as vias autenticadas entregues pelos acionistas à disposição dos mesmos no dia seguinte à
realização da AGO, mediante pedido por escrito entregue na sede da Companhia na data da
AGO. Documentos que não forem retirados pelos acionistas na sede da Companhia, serão
destruídos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados do encerramento da AGO.
Qualquer dúvida, favor contatar: (i) Dóris Beatriz França Wilhelm – Diretora de Relações com
Investidores, ou (ii) José Rodolfo Montemurro, Analista de Relações com Investidores, nos
telefones: +55 11 2199-7904/7905/7566.

REPRESENTAÇÃO POR PROCURAÇÃO
Caso V.Sas. prefiram indicar um representante legal para voto por procuração, os documentos
que confirmam a representação também deverão ser entregues na sede da Companhia dentro
dos prazos e na forma descrita acima.
Com o propósito de facilitar a participação na AGO, a administração da Companhia deixa à
disposição de seus acionistas, como mera cortesia e sem um compromisso formal de
solicitação, o modelo de procuração constante do Anexo I com uma sugestão de texto, bem
como advogados da Companhia caso o acionista não tenha quem indicar. Desta forma, V.Sas.
deverão considerar que tal sugestão de texto não configura um pedido público de procuração
para os fins do art. 23 da ICVM 481, mas sim uma facilidade que a Companhia coloca à Sua
disposição.
Procuradores sugeridos pela Companhia
ARNALDO COLONNA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB-SP sob nº 109.861,
portador da cédula de identidade RG nº 13.580.950-2-SSP/SP e do CPF nº 022.620.908-31,
residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua
Felipe Camarão nº 500, município de Santo André, Estado de São Paulo, CEP 09220-580.

ELISABETH BAPTISTA BETTINI, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB-SP sob o nº
239.680, portadora da cédula de identidade RG nº 13.299.651-0-SSP/SP e do CPF nº
066.148.158-14, residente e domiciliado na cidade de São Caetano do Sul, Estado de São
Paulo, com escritório na Rua Felipe Camarão nº 500, município de Santo André, Estado de
São Paulo, CEP 09220-580.

INFORMAÇÕES SOBRE AS MATÉRIAS CONSTANTES DA ORDEM DO DIA DA AGO

Conforme disposto no Art. 132 da Lei das S.A. e no Artigo 21 do seu Estatuto Social, a
Companhia deve promover a realização de uma Assembléia Geral Ordinária uma vez por ano,
nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social para deliberar sobre as
seguintes matérias:
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras do exercício;
Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, se
aplicável; e
Eleger os administradores e os membros do Conselho Fiscal.
Ainda deve Assembléia Geral fixar anualmente o montante global da remuneração dos
administradores, nos termos do Artigo 152 da Lei das S.A. e do Artigo 10, parágrafo primeiro,
do Estatuto Social da Companhia.
Nos termos da ICVM 481, a Companhia fornece neste Manual a descrição, fundamentação e
análise das matérias a serem deliberadas na AGO. Dessa forma, este Manual busca seguir, de
forma sistemática, a organização destas informações, nos termos dos Artigos 9º e 12º (e
respectivos anexos) da ICVM 481.

1. APRECIAÇÃO DAS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS
DEMONSTRAÇÕES

FINANCEIRAS

RELATIVAS

AO

EXERCÍCIO

SOCIAL

ENCERRADO

EM

31.12.2010
Fundamentos Gerais
As contas dos administradores são apresentadas junto do Relatório da Administração e das
Demonstrações Financeiras elaboradas pela Diretoria da Companhia. Antes de serem levadas
ao conhecimento e aprovação dos acionistas, as contas devem ser aprovadas previamente
pelo seu Conselho de Administração. Após a coleta da opinião dos Conselheiros Fiscais, as
contas são por fim submetidas à AGO.
O Relatório da Administração contém informações de caráter financeiro e não financeiro, além
de informações estatísticas, operacionais, sobre a análise e discussão das principais contas da
Demonstração do Resultado do Exercício, assim como informações relacionadas aos
colaboradores, responsabilidade social, mercado de capitais, governança corporativa, dentre
outras.
As Demonstrações Financeiras expressam a situação econômico-financeira da Companhia,
permitindo aos Acionistas avaliar a situação patrimonial, os índices de liquidez, o nível de
lucratividade e o grau de endividamento. Ademais, referido documento deve ser elaborado de
acordo com as práticas contábeis emanadas pela legislação societária e as normas
complementares emitidas pela CVM.

De acordo com a Lei das S.A., alterada pela Lei 11.638, de 28 de dezembro de 2007 (“Lei
11.638/2007”), as Demonstrações Financeiras são compostas por 5 (cinco) documentos:
Balanço Patrimonial;
Demonstração do Resultado do Exercício;
Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados;
Demonstração dos Fluxos de Caixa; e
Demonstração do Valor Adicionado.

As Notas Explicativas acompanham as Demonstrações Financeiras e visam complementar tais
Demonstrações Financeiras, além de auxiliar sua análise e entendimento. Trata-se de
imposição legal prevista no §5º, IV, do art. 176 da Lei das S.A., devendo indicar os seguintes
aspectos:
os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente
estoques, dos cálculos de depreciação, amortização e exaustão, de constituição de
provisões para encargos ou riscos, e dos ajustes para atender a perdas prováveis na
realização de elementos do ativo;
os investimentos em outras sociedades, quando relevantes;
o aumento de valor de elementos do Ativo resultantes de novas avaliações;
os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a terceiros
e outras responsabilidades eventuais ou contingentes;
a taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a longo prazo;
o número, as espécies e as classes das ações do capital social;
as opções de compras de ações outorgadas e exercidas no exercício;
os ajustes de exercícios anteriores;
os eventos subseqüentes à data de encerramento do exercício que tenham, ou possam
vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da
companhia.
Para fins de cumprimento do Artigo 133 da Lei das S.A. e da ICVM 481, a Companhia
disponibilizou aos Acionistas a seguinte documentação:
Relatório da Administração sobre as estatísticas operacionais e a análise e discussão
dos Administradores sobre as principais contas da Demonstração do Resultado do
Exercício;
Comentários dos Administradores sobre a situação financeira da Companhia,
antecipando o inteiro teor do Item 10 do Formulário de Referência da Companhia a ser
entregue em Maio de 2011;
Orçamento de Capital;
Cópia das Demonstrações Financeiras (com as notas explicativas) acompanhadas de
Parecer do Auditor Independente;
Formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP;
Parecer do Comitê de Auditoria;
Parecer do Conselho Fiscal;

Proposta de destinação do lucro líquido do exercício contendo as informações indicadas
no Anexo 9-1-II da ICVM 481.
Referidos documentos encontram-se no site da CVM (www.cvm.gov.br), no site da BOVESPA Bolsa de Valores de São Paulo (www.bmfbovespa.com.br); e no site de Relações com
Investidores da Companhia (www.paranapanema.com.br/ri). Ainda, os documentos
mencionados acima foram protocolados no IPE da CVM / BM&FBovespa no dia 28 de março
de 2011 após o pregão e publicados nos jornais Diário Oficial do Estado da Bahia (DOEBA),
Valor Econômico e Correio da Bahia, no dia 29 de março de 2011.
Análise e Proposta
Em linha com o processo de harmonização das práticas contábeis internacionais, a Companhia
adotou integralmente os dispositivos da Lei no 11.638/2007 e Lei 11.941/2009 para o exercício
findo em 31 de dezembro de 2010. Todos os pronunciamentos do CPC – Comitê de
Pronunciamentos Contábeis emitidos de 2008 a 2010 foram igualmente adotados quando
aplicáveis à Companhia.
Ademais, o Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia foram
auditados pelos Auditores Independentes, Ernst & Young Terco Auditores Independentes,
previamente à aprovação do Conselho de Administração, em 23 de março de 2011, e à
emissão da opinião do Conselho Fiscal, tendo sido, portanto, considerados em condições de
serem submetidos à deliberação da AGO.
Pelo exposto, a Administração da Companhia recomenda aos seus Acionistas que examinem
detidamente todos os documentos disponibilizados, a fim de deliberarem sobre a aprovação
das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2010.
2. ORÇAMENTO DE CAPITAL
Fundamentos Gerais
De acordo com o previsto no artigo 196 da Lei das S.A. e no artigo 25 item (iii) de seu Estatuto
Social; bem como, seguindo orientação do Ofício-Circular/CVM/SEP/No 004/2011 do item 25
(ORÇAMENTO DE CAPITAL), a Companhia vem a público apresentar a proposta de
Orçamento de Capital ad referendum da AGO.
Análise e Proposta
I. Plano de investimentos para o período de 2011-2013 e os desembolsos previstos para
2011:
Projetos de investimento e de manutenção para 2011
Atualização e expansão da fábrica de cobre refinado
Expansão da fábrica de tubos de cobre sem costura
Expansão da fábrica de laminados (a quente e a frio)
Planta de refino de metais preciosos
Outros projetos e manutenção

R$ mil
120.000
65.192
81.000
9.000
112.242

Total dos investimentos em 2011

387.434

Dos gastos propostos acima, cerca de R$275 milhões fazem parte do total de R$702 milhões
divulgados em Fato Relevante de 17 de fevereiro de 2011.
O investimento tem o objetivo estratégico de crescimento orgânico, visando mudar o patamar
tecnológico da Companhia; ampliar o leque e o mix de produtos; foco no mercado interno; e
agregar valor ao portfólio; para maior competitividade e rentabilidade para os acionistas.
II. Fontes de Recursos para sustentar os investimentos
Principais fontes
Recursos próprios gerados pelas atividades operacionais
Captação de terceiros
Alienação de ativos não-operacionais
Subtotal de captação de recursos novos

R$ mil

375.517

Reinvestimentos de recursos próprios (Retenção de lucros) 11.917
Total das fontes de recursos

387.434

A retenção de lucros proposta para o exercício de 2010, gerados nas atividades operacionais
tem por objetivo constituir reserva para fazer frente aos desembolsos futuros para
investimentos.
3. EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO E DA DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS
Fundamentos Gerais
O Resultado do Exercício da Companhia é obtido através do cômputo das receitas e
rendimentos ganhos no período, bem como dos custos, despesas, encargos e perdas pagos ou
incorridos, correspondentes a essas receitas e rendimentos.
Deste resultado ainda são deduzidos (i) a provisão para Imposto sobre a Renda, (ii) as
participações estatutárias, e (iii) os prejuízos acumulados.
A Administração da Companhia deve apresentar à AGO a proposta sobre a destinação a ser
dada ao lucro líquido do exercício, quando existente, a qual deverá observar o que segue:
(i) 5% (cinco por cento), no mínimo, para a reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) do
capital social. No exercício em que o saldo da reserva legal acrescido dos montantes da
reserva de capital exceder a 30% (trinta por cento) do capital social, não será obrigatória a
destinação de parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal;
(ii) a parcela necessária ao pagamento do dividendo obrigatório não poderá ser inferior, em
cada exercício, a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido anual ajustado, respeitados os
impedimentos legais;

(iii) o saldo remanescente do lucro líquido ajustado poderá ser total ou parcialmente atribuído,
por proposta da administração, como: (i) dividendo suplementar aos acionistas, (ii) parcela de
10% (dez por cento) destinada à constituição de uma reserva para expansão das atividades
sociais e reforço capital de giro, que, quando existente, terá seu saldo limitado a 30% (trinta
por cento) do valor do capital social, e (iii) saldo que se transfere para o exercício seguinte
como retenção de lucros, quando devidamente justificado pelos administradores, para
financiar plano de investimento previsto em orçamento de capital.
Com relação ao dividendo obrigatório da Companhia, vale ressaltar que, além da conta de lucro
líquido, referido dividendo também pode ser pago à conta dos lucros acumulados e da reserva
de lucros da Companhia, com exceção da reserva legal.
O Lucro Líquido da Companhia, que corresponde ao resultado do exercício encerrado em 31
de dezembro de 2010, após deduções das provisões para o Imposto de Renda e Contribuição
Social e das participações estatutárias, no ano de 2010 foi de R$47,5 milhões(R$194,5 milhões
em 2009).

Análise e Proposta
Nos termos do Anexo 9-1-II da ICVM 481, o montante global de dividendos propostos em 2010
é de até R$ 70.219 mil (R$0,22/ação), composto de R$11.289 mil (R$0,04/ação) de dividendo
mínimo obrigatório e R$ 58.930 mil (R$0,18/ação) de dividendos suplementares (proposta de
distribuição de dividendos adicionais), ad referendum da AGO.
A destinação ora proposta encontra-se devidamente refletida nas Demonstrações Financeiras
elaboradas pela Diretoria, tendo sido formulada em conformidade com as obrigações legais e
estatutárias da Companhia, perseguindo rigorosamente a finalidade máxima constante do seu
objeto social.
Ademais, referida proposta contou com aprovação do Conselho de Administração e parecer
favorável do Conselho Fiscal.
A base de cálculo para a proposta foi o lucro líquido disponível para distribuição após a
retenção da reserva legal, adicionado do lucro da realização de reserva de reavaliação que não
transitou no demonstrativo de resultado, tendo sido contabilizada diretamente nas contas
patrimoniais.
A demonstração do cálculo dos dividendos propostos encontra-se no ANEXO VIII.
Farão jus a estes dividendos os acionistas inscritos nos registros da Companhia em 29 de abril
de 2011, data em que será realizada a Assembléia. As ações da Companhia ficarão exdividendo a partir de 02 de maio de 2011. Os dividendos serão pagos a partir do dia 16 de maio
de 2011 sem remuneração ou atualização monetária.

4. FIXAÇÃO DO MONTANTE GLOBAL DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES PARA O
EXERCÍCIO ATUAL

Fundamentos Gerais
Conforme previsto no Artigo 152 da Lei das S.A. a fixação da remuneração anual dos
administradores é de competência exclusiva da Assembléia Geral.
O Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia determina que esta definição deve ser feita na
forma global - incluindo benefícios de qualquer natureza e verba de representação - cabendo
ao Conselho de Administração distribuir a remuneração dentre os administradores da
Companhia, tendo em conta as suas responsabilidades, o tempo dedicado às funções, sua
competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado.

Proposta
A Companhia apresentou proposta de remuneração dos administradores, antecipando
informações constantes do item 13 do Formulário de Referência a ser entregue pela
Companhia até Maio de 2011. Para maiores informações, vide no IPE da Companhia, no site
da CVM (www.cvm.gov.br), nas propostas da administração para esta assembléia, documento
detalhando a remuneração dos administradores.
A Proposta de Remuneração dos Diretores e Conselheiros para o exercício de 2011 totaliza
R$13.388mil, distribuídos em R$2.076 mil para o Conselho de Administração e R$11.312 para
a Diretoria.

5. ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL E FIXAÇÃO DA SUA REMUNERAÇÃO
(a) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal da Companhia
Fundamentos Gerais
O Conselho Fiscal é órgão de funcionamento permanente da Companhia, tendo as suas regras
previstas no Capítulo IV do Estatuto Social.
Referido órgão deve ser composto por no mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco) membros
efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembléia Geral, todos com mandato
unificado de 01 (um) ano, permitida a eleição.
A eleição dos membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes dá-se pela aprovação
da seguinte forma:
(i) a maioria absoluta dos acionistas presentes na AGO elege a maioria dos membros do
Conselho Fiscal e respectivos suplentes.

(ii) Os demais acionistas terão direito de eleger, por votação em separado, 1 (um) membro,
na forma do artigo 161, §4º, “a”, segunda parte, da Lei das S.A.
O Acionista ou o grupo de Acionistas que desejar indicar um membro ao Conselho Fiscal e
respectivo suplente deverá comparecer à AGO, pessoalmente ou por meio de procurador,
munido do nome, qualificação e currículo profissional completo do candidato, observadas as
mesmas regras e condições de eleição, cumprindo, inclusive, os dispositivos da ICVM 481.
Proposta
A Companhia, por ocasião da elaboração deste documento, não apresentará indicações para
este pleito, sem prejuízo de indicações que possam ser feitas por acionistas e administradores
até a data da AGO.
(b) Fixação da Remuneração
Fundamentos Gerais
Conforme previsto no Artigo 162, parágrafo terceiro, da Lei das S.A. e no Artigo 20 do Estatuto
Social da Companhia, a Assembléia Geral é o órgão competente para a fixação da
remuneração dos membros do Conselho Fiscal.
A lei societária determina que remuneração não poderá ser inferior, para cada membro em
exercício, a 10% (dez por cento) do que, em média, for atribuída a cada diretor, não
computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros.
Proposta
A Companhia apresenta proposta de remuneração dos membros do Conselho Fiscal, bem
como informações adicionais constantes do item 13 do Formulário de Referência da
Companhia.
O montante global da remuneração dos membros do Conselho Fiscal, conforme proposto pela
Administração da Companhia, é de R$696 mil.

ANEXO

I

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO COM A ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS
ADMINISTRADORES SOBRE AS PRINCIPAIS CONTAS DA DEMONSTRAÇÃO DO
RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2010, PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS COMPLETAS DE 2010
Este relatório encontra-se à disposição no endereço eletrônico:
http://www.paranapanema.com.br/ri/port/download/CVM/Paranapanema_DF_2010.pdf

ANEXO

II

COMENTÁRIOS DOS ADMINISTRADORES SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA
COMPANHIA, ANTECIPANDO O INTEIRO TEOR DO ITEM 10 DO FORMULÁRIO DE
REFERÊNCIA DA COMPANHIA A SER ENTREGUE EM MAIO DE 2011
Este relatório encontra-se à disposição no endereço eletrônico:
http://www.paranapanema.com.br/ri/port/download/ago/20110330_Proposta_Administracao_Co
mentario_Administradores_Destinacao_Lucro_Liquido.pdf

ANEXO

III

ORÇAMENTO DE CAPITAL

Paranapanema S.A.
CNPJ / MF no 60.398.369/0004-79
NIRE 29.300.030.155
Companhia Aberta

Proposta de Orçamento de Capital para 2011
Dias D´Ávila, 28 de março de 2011. A Paranapanema S.A. (“Companhia”), empresa listada no Nível 1
de Governança Corporativa da BM&FBovespa (Símbolo: PMAM3), de acordo com o previsto no artigo
196 da Lei 6404/76, atualizada pela Lei no 10.303/01; e no artigo 25 item (iii) de seu Estatuto Social; bem
como, seguindo orientação do Ofício-Circular/CVM/SEP/No 004/2011 do item 25 (ORÇAMENTO DE
CAPITAL) vem a público apresentar a proposta de Orçamento de Capital ad referendum da AGO:
III. Plano de investimentos para o período de 2011-2013 e os desembolsos previstos para 2011:
Projetos de investimento e de manutenção para 2011
Atualização e expansão da fábrica de cobre refinado
Expansão da fábrica de tubos de cobre sem costura
Expansão da fábrica de laminados (a quente e a frio)
Planta de refino de metais preciosos
Outros projetos e manutenção
Total dos investimentos em 2011

R$ mil
120.000
65.192
81.000
9.000
112.242
387.434

Dos gastos propostos acima, cerca de R$275 milhões fazem parte do total de R$702 milhões divulgados
em Fato Relevante de 17 de fevereiro de 2011.
O investimento tem o objetivo estratégico de crescimento orgânico, visando mudar o patamar tecnológico
da Companhia; ampliar o leque e o mix de produtos; foco no mercado interno; e agregar valor ao
portfólio; para maior competitividade e rentabilidade para os acionistas;
IV. Fontes de Recursos para sustentar os investimentos
Principais fontes
Recursos próprios gerados pelas atividades operacionais
Captação de terceiros
Alienação de ativos não-operacionais
Subtotal de captação de recursos novos
Reinvestimentos de recursos próprios (Retenção de lucros)
Total das fontes de recursos

R$ mil

375.517
11.917
387.434

A retenção de lucros proposta para o exercício de 2010, gerados nas atividades operacionais tem por
objetivo constituir reserva para fazer frente aos desembolsos futuros para investimentos.
Esta proposta de Orçamento de Capital será submetida à aprovação na próxima Assembleia Geral
Ordinária a ser realizada em 29 de abril de 2011.
A Administração
Doris Beatriz França Wilhelm
Diretora de Relações com Investidores
Paranapanema S.A.

ANEXO

IV

FORMULÁRIO DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS – DFP

Este relatório encontra-se à disposição no endereço eletrônico:
http://www.paranapanema.com.br/ri/port/download/CVM/Paranapanema_DFP_2010.pdf

ANEXO

V

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

ANEXO

VI

PARECER DO CONSELHO FISCAL

ANEXO

VII

PARECER DO COMITÊ DE AUDITORIA

ANEXO

VIII

PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO CONTENDO AS
INFORMAÇÕES INDICADAS NO ANEXO 9-1-II DA ICVM 481

Paranapanema S.A.
CNPJ / MF no 60.398.369/0004-79
NIRE 29.300.030.155
Companhia Aberta
Dias D´Ávila, 30 de março de 2011. A Paranapanema S.A. (“Companhia”), empresa listada no Nível 1 de
Governança Corporativa da BM&FBovespa (Símbolo: PMAM3), maior refinadora de cobre eletrolítico e uma das
maiores produtoras de produtos semimanufaturados de cobre e suas ligas do Brasil, comunica aos seus acionistas e
ao mercado em geral que em cumprimento ao disposto na Instrução n o 481, de 17 de dezembro de 2009 (“ICVM
481/09”) editada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) vem disponibilizar as informações abaixo, 30 dias
antes da realização da Assembleia Geral Ordinária – AGO, a ser realizada em 29 de abril de 2011.
Parágrafo 1º do art. 9º item II – Proposta de destinação do lucro líquido do exercício, com as
informações indicadas no Anexo 9-1-II da Instrução CVM 481/09 foi enviado à CVM / BM&FBovespa
e disponibilizado no site da Companhia (www.paranapanema.com.br/ri) em 30 de março de 2011.

PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO
ANEXO 9-1-II DA INSTRUÇÃO CVM 481/09

1. Lucro líquido do exercício.
Em 2010 o lucro líquido da Companhia foi de R$47.532 mil.

2. Montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo dividendos antecipados e juros sobre capital
próprio já declarados.
A demonstração do cálculo dos dividendos propostos segue abaixo:
R$ mil
Lucro líquido do exercício
( - ) Reserva legal (5% )

31/dez/10
47.532
2.377

Base de Cálculo dos dividendos
Lucro de realização de reserva de reavaliação
Total de dividendos propostos para Distribuição

45.155
25.064
70.219

Dividendos a distribuir (mínimo legal de 25%)
Dividendos suplementares excedentes ao mínimo obrigatório

11.289
58.930

Dividendos Totais (mínimos + suplementares)

70.219

Quantidade de ações (ex-tesouraria)
Dividendos por ação(R$)

319.152.465
0,22

O montante global de dividendos propostos em 2010 é de até R$70.219 mil (R$0,22/ação), composto de R$11.289
mil (R$0,04/ação) de dividendo mínimo obrigatório e R$58.930 mil (R$0,18/ação) de dividendos
suplementares(proposta de distribuição de dividendos adicionais), ad referendum da Assembleia Geral Ordinária AGO a ser realizada no dia 29/abr/11

3. Percentual do lucro líquido do exercício distribuído.
Considerando o lucro líquido do exercício distribuível de R$45.155 mil já deduzida a reserva legal de 5%, a
distribuição será de 100%. Adicionando a realização de reserva de reavaliação e ajustes do IFRS do patrimônio
líquido como dividendo suplementar, a distribuição proposta de até R$70.219 mil será equivalente a 155,5% do
lucro líquido distribuível.

4. Montante global e o valor por ação de dividendos distribuídos com base em lucro de exercícios anteriores.
Em exercícios anteriores a 2010, a Companhia não distribuiu dividendos em função de prejuízos acumulados.

5. Informações, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já declarados.
a. O valor bruto de dividendo e juros sobre capital próprio, de forma segregada, por ação de cada
espécie e classe.
O valor bruto proposto de dividendo a ser pago, ad referendum na AGO de 29/abr/11 será de R$0,22 por ação
ordinária.
b. A forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio.
Os dividendos serão pagos em dinheiro a partir do dia 16 de maio de 2011, através de crédito em conta corrente
indicada pelo acionista no cadastro do Banco Itaú S.A., custodiante das ações da Companhia.
c. Eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros sobre capital próprio.
Não haverá incidência de juros ou atualização monetária no valor pago.
d. Data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio considerada para
identificação dos acionistas que terão direito ao seu recebimento.
A declaração de pagamentos dos dividendos referente ao exercício de 2010 foi divulgada em 23 de março de 2011
através de Comunicado ao Mercado. Farão jus a estes dividendos os acionistas inscritos nos registros da Companhia
em 29 de abril de 2011, data em que será realizada a Assembleia. As ações da Companhia ficarão ex-dividendo a
partir de 02 de maio de 2011.

6. Caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio com base em lucros apurados
em balanços semestrais ou em períodos menores. Informar o montante dos dividendos ou juros sobre capital
próprio já declarados; b. Informar a data dos respectivos pagamentos.
Não houve declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio com base em lucros apurados em balanços
semestrais ou em períodos menores.

7. Tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação de cada espécie e classe:
a. Lucro líquido do exercício e dos 3 (três) exercícios anteriores
R$ mil

Lucro Líquido do Exercício

2010
47.532

2009
197.548

2008
133.014

b. Dividendo e juro sobre capital próprio distribuído nos 3 (três) exercícios anteriores.

R$

Dividendo por ação

2010*
0,22

2009
-

2008
-

* Montante global de dividendos propostos ad referendum da AGO.

8. Informações sobre destinação de lucros à reserva legal:
a) Identificar o montante destinado à reserva legal
O montante do lucro destinado à reserva legal é de R$2.377 mil.
b) Detalhar a forma de cálculo da reserva legal.
Lucro Líquido do Exercício
(-) Compensação de Prejuízos

2010
47.532
-

Base de Cálculo para Reserva Legal

47.532

R$ mil

Reserva Legal (5%)

2.377

9. Caso a companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos fixos ou mínimos:
a. Descrever a forma de cálculos dos dividendos fixos ou mínimos; b. Informar se o lucro do exercício é
suficiente para o pagamento integral dos dividendos fixos ou mínimos; c. Identificar se eventual parcela não
paga é cumulativa; d. Identificar o valor global dos dividendos fixos ou mínimos a serem pagos a cada classe
de ações preferenciais; e. Identificar os dividendos fixos ou mínimos a serem pagos por ação preferencial de
cada classe.
A Companhia não possuía ações preferenciais em 31 de dezembro de 2010.

10. Em relação ao dividendo obrigatório:
a. Forma de cálculo prevista no estatuto.
O Estatuto Social da Companhia prevê no artigo 26 que a parcela necessária ao pagamento de um dividendo mínimo
obrigatório não poderá ser inferior, em cada exercício, a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido anual
ajustado, na forma prevista pelo Artigo 202 da Lei nº 6.404/76.
b. O dividendo está sendo pago integralmente?
O dividendo mínimo obrigatório está sendo pago integralmente.
c. Montante eventualmente retido.
Não houve retenção de dividendos no exercício de 2010.

11. Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da companhia: a. Informar o
montante da retenção; b. Descrever, pormenorizadamente, a situação financeira da companhia, abordando,
inclusive, aspectos relacionados à análise de liquidez, ao capital de giro e fluxos de caixa positivos; c.
Justificar a retenção dos dividendos.
Não aplicável.

12. Havendo destinação de resultado para reserva de contingências: a. Identificar o montante destinado à
reserva; b. Identificar a perda considerada provável e sua causa; c. Explicar porque a perda foi considerada
provável; d. Justificar a constituição da reserva.
Não há destinação de resultado para reserva de contingências.

13. Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar: a. Informar o montante destinado à
reserva de lucros a realizar; b. Informar a natureza dos lucros não-realizados que deram origem à reserva.
Não há destinação de resultado para reserva de lucros a realizar.

14. Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias
a. Descrever as cláusulas estatutárias que estabelecem a reserva
Artigo 25 - A Assembléia Geral resolverá sobre o destino do saldo remanescente do lucro líquido do exercício, o
qual, por proposta da administração, poderá ser total ou parcialmente atribuído como: (i) dividendo suplementar aos
acionistas; (ii) parcela de 10% (dez por cento) destinada à constituição de uma reserva para expansão das atividades
sociais e reforço capital de giro, que, quando existente, terá seu saldo limitado a 30% (trinta por cento) do valor do
capital social; e (iii) saldo que se transfere para o exercício seguinte como retenção de lucros, quando devidamente
justificado pelos administradores, para financiar plano de investimento previsto em orçamento de capital.
b. Identificar o montante destinado à reserva
A companhia reteve parte dos lucros do exercício de 2010, conforme previsto no item (iii) do artigo 25 do seu
estatuto como retenção de lucros no montante de R$11.917 mil.

c. Descrever como o montante foi calculado
R$ mil
Lucro líquido do exercício
Realização de reserva de reavaliação e ajustes do IFRS
(=) Lucro ajustado com as reservas
(-) Reserva legal (5% )
(-) Dividendos mínimos obrigatório (25%)
(-) Dividendos suplementares propostos
(=) Lucros retidos

15. Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital
a. Identificar o montante da retenção
O montante da retenção de lucros é de R$11.917 mil.

b. Fornecer cópia do orçamento de capital

2010
47.532
36.981
84.513
(2.377)
(11.289)
(58.930)
11.917

16.
Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais
a. Informar o montante destinado à reserva; b. Explicar a natureza da destinação
Não houve destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais

ANEXO

IX

PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E INFORMAÇÕES
ANTECIPADAS DO ITEM 13 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA A SER
ENTREGUE EM MAIO DE 2011
Este relatório encontra-se à disposição no endereço eletrônico:
http://www.paranapanema.com.br/ri/port/download/ago/20110401_Proposta_de_Remuneracao
_dos_Administradores_Item_13_FR.pdf

ANEXO

X

MODELO DE PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO

[ACIONISTA], [QUALIFICAÇÃO] ("Outorgante"), nomeia e constitui como seu procurador o Sr.
[NOME], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], com Carteira de Identidade RG
n° [•], inscrito no CPF/MF sob o n° [•], residente e domiciliado na cidade de [•], estado de [•],
na Rua [•], [NÚMERO], para representar o Outorgante, na qualidade de acionista da
PARANAPANEMA S.A., ("Companhia"), na Assembléia Geral Ordinária da Companhia, a ser
realizada no dia 29 de abril de 2011, às 10h, na sede social da Companhia localizada na Via
do Cobre nº 3.700, Área Industrial Oeste, na cidade de Dias D’Ávila, estado da Bahia ,
podendo examinar, discutir e votar em nome do Outorgante, em conformidade com as
orientações estabelecidas abaixo, acerca das seguintes matérias constantes da Ordem do Dia:
Ordem do Dia:
1. Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das
Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração e do
Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao Exercício Social encerrado em
31.12.2010.
1.1 Contas dos Administradores
A favor( )
Contra( )
Abstenção( )
1.2 Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício Social encerrado em 31.12.2010
A favor( )
Contra( )
Abstenção( )
Justificativa de voto:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Aprovação do Orçamento de Capital
A favor( )
Contra( )
Abstenção( )
Justificativa de voto:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Exame, discussão e votação da proposta de destinação do Resultado do Exercício
A favor( )
Contra( )
Abstenção( )
Justificativa de voto:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal e fixação da sua remuneração
4.1 Eleição dos membros do Conselho Fiscal
A favor( )
Contra( )
Abstenção( )

4.2. Fixar o montante da remuneração
A favor( )
Contra( )
Abstenção( )
Justificativa de voto:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5.Fixação da remuneração dos administradores para o exercício de 2011
A favor( )
Contra( )
Abstenção( )
Justificativa de voto:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
O presente instrumento de mandato tem prazo de validade de 2 (dois) meses, a partir da
presente data.
[Cidade], [dia] de [mês] de [2011]
__________________________
Outorgante

