FATO RELEVANTE
DIAS D’ÁVILA, 09 DE JANEIRO DE 2020. 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 acionistas e ao mercado em geral que o Sr.
Sérgio Arosti Maturana assumirá, a partir de 13 de janeiro de 2020, o cargo de Diretor de Operações da Companhia,
em substituição ao Sr. Alexandro Ávila de Moura, que apresentou sua carta de renúncia ao cargo na presente data.
O Sérgio Arosti Maturana é graduado em Engenharia Elétrica pela Fundação Armando Álvares Penteado - FAAP, pósgraduado em gerenciamento de projetos pela Fundação Vanzolini – Poli-USP e possui Master of Business
Administration pela Fundação Getúlio Vargas FGV – EAESP. O Sr. Sérgio teve sua trajetória profissional junto à
multinacional Suíça ABB, onde trabalhou por quase 20 anos, com atuação no Brasil e outros países da América Latina.
Sua última função foi como Diretor de Projetos, entre 2015 e 2017. Mais recentemente, o Sr. Sérgio esteve à frente
de sua própria consultoria voltada para implementação e gerenciamento de projetos.
A administração da Companhia agradece o Sr. Alexandro Ávila de Moura pelo empenho e dedicação à Companhia
durante o período em que exerceu suas funções, desejando-lhe votos de sucesso.
Mais informações poderão ser obtidas junto à área de Relações com Investidores da Companhia, por meio do
telefone +55 (11) 2199-7635 ou do e-mail ri@paranapanema.com.br.
Dias D’Ávila (BA), 09 de janeiro de 2020.
Igor Gravina Taparelli
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
A Administração faz declarações sobre eventos futuros que estão sujeitos a riscos e incertezas. Tais declarações têm,
como base, estimativas e suposições da Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso.
Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre suas intenções, estimativas ou expectativas atuais,
assim como aquelas dos Administradores 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 Companhia.

MATERIAL FACT
DIAS D’ÁVILA, 09 JANUARY 2020. PARANAPANEMA S.A. (“Company”, B3: PMAM3), the largest non-integrated
Brazilian producer of refined copper, rebar, drawn wire, rolled wire, bars, pipes, fittings and alloys, pursuant to
Paragraph 4 of Article 157 of Law 6404/76, as amended, and to the Brazilian Securities and Exchange Commission
(CVM) Instruction No. 358/02, as amended, hereby informs its shareholders and the market in general that Mr. Sérgio
Arosti Maturana has been designated, as of January 13, 2020, as Chief Operation Officer of the Company, replacing
Mr. Alexandro Ávila de Moura which has resigned from his position as of today.
Sergio Arosti Maturana has a degree in Electrical Engineering from Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP,
post-graduation in project management from Fundação Vanzolini – Poli-USP and Master of Business Administration
(MBA) from Fundação Getúlio Vargas (FGV). Mr. Sérgio had his professional development with the Swiss
multinational ABB, where he has served for almost 20 years, in Brazil and others countries of South America. His last
position was as Project Director, between 2015 and 2017. Most recently, Mr. Sérgio was working with his own
consulting company, implementing and managing projects.
The Company’s Board of Directors is grateful to Mr. Alexandro Ávila de Moura for his commitment and dedication to
the Company during the period in which he performed its duties, wishing him every success.
Further information may be obtained from the Investor Relations department of the Company, by telephone +55
(11) 2199-7635 or by email at ri@paranapanema.com.br.
Dias D'Ávila (BA), 09 January 2020.
Igor Gravina Taparelli
Chief Executive Officer and Investor Relations Officer
Management makes forward-looking statements that are subject to risks and uncertainties. Such statements are
based on management's estimates and assumptions and information to which the Company currently has access.
Forward-looking statements include information about your intentions, estimates or current expectations, as well as
those of the Company's Directors. Disclaimers regarding forward-looking statements and information also include
information about possible or assumed operating results, as well as statements that are preceded, followed or include
the words "believe", "may", "will", "continue", "expect", "predict", "intend", "plan", "estimate" or similar expressions.
Forward-looking statements and information are not guarantees of performance. They involve risks, uncertainties
and assumptions because they refer to future events, depending on circumstances that may or may not occur. Future
results and shareholder value creation may differ materially from those expressed or estimated by forward-looking
statements. Many of the factors that will determine these results and values are beyond the Company's ability to
control or predict.

