DIAS D’ÁVILA, 26 DE JULHO DE 2018. 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 atendimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, e na
Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada, vem informar aos seus investidores e ao mercado em geral que, em
referência às notícias veiculadas na presente data que mencionam a Companhia no contexto da nova fase da
Operação Zelotes, ressalta que, nem a Companhia, nem seus atuais administradores e gestores foram alvos de busca
e apreensão, notificados, tampouco intimados ou informados pelas autoridades competentes sobre os fatos ocorridos
na presente data. A Companhia também não teve acesso às informações oficiais da investigação ou aquelas usadas
como base para referidas notícias. A Companhia, seguindo seus procedimentos internos de compliance, tomará as
medidas cabíveis.
A Companhia repudia quaisquer atos de ilegalidade e corrupção e conta com rigorosas políticas de controle e
conformidade que têm sido permanentemente aprimoradas.
A Paranapanema manterá os seus acionistas e o mercado em geral informados caso haja qualquer avanço em relação
ao assunto ora informado, nos termos da regulamentação aplicável. Mais informações poderão ser obtidas junto à
área de Relações com Investidores da Companhia, por meio do telefone +55 (11) 2199-7604, ou por meio do e-mail
ri@paranapanema.com.br.
Dias d’Ávila/BA, 26 de julho de 2018.
André Luís da Costa Gaia
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

DIAS D’ÁVILA, JULY 26, 2018. PARANAPANEMA S.A. (“Company”, B3: PMAM3), the largest non-integrated Brazilian
producer of refined copper, rebar, drawn wires, laminates, bars, tubes, connections and its alloys, pursuant to
paragraph 4 of article 157 of Law 6404/76, as amended, and CVM Instruction No. 358/02, as amended, hereby
informs its investors and the overall market that, in reference to the news published on this date that mention the
Company in the context of the new phase of the Zelotes Transaction, it is emphasized that neither the Company nor
its current officers and managers were the targets of search and seizure, notified, nor summoned or informed by the
competent authorities of the facts that occurred in the present date. The Company also did not have access to the
official information of the investigation or those used as basis for said news. The Company, following its internal
compliance procedures, will take the appropriate measures.
The Company disclaims any acts of illegality and corruption and has strict control and compliance policies that have
been continuously improved.
The Company will keep its shareholders and the market in general informed if there is any progress in relation to the
matter hereby stated, in accordance with the applicable regulations. More information can be obtained from the
Investor Relations department of the Company, through the telephone number +55 (11) 2199-7604, or by email
ri@paranapanema.com.br.
Dias d’Ávila/BA, July 26, 2018.
André Luís da Costa Gaia
Chief Financial and Investor Relations Officer

