FATO RELEVANTE
DIAS D’ÁVILA, 20 DE ABRIL DE 2020. PARANAPANEMA S.A. (“Companhia”, B3: PMAM3), vem informar aos
seus acionistas e ao mercado em geral que, tendo em vista os impactos decorrentes do novo coronavírus
(COVID-19), e as respectivas medidas protetivas recomendadas pelas autoridades sanitárias competentes,
em especial as restrições de deslocamentos e aglomeração de pessoas, e de acordo com a Instrução CVM nº.
622/2009, editada em 17/04/2020, a Companhia, a fim de viabilizar a participação de seus acionistas na
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 23/04/2020 às 13:00 (“AGO”), realizará a AGO
exclusivamente de modo digital.
Os acionistas que desejarem atender a AGO deverão fazê-lo exclusivamente por meio da plataforma digital
Zoom, nos termos do presente Fato Relevante. Os acionistas poderão apenas acompanhar a AGO, ou
acompanhar e votar, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 21-C da Instrução CVM nº. 481/2009.
Para assegurar a autenticidade dos acionistas que participarão da AGO, os acionistas deverão credenciar-se
previamente, nos termos a seguir expostos, até as 17h do dia 22/04/2020.
1. Para participar da AGO, que será exclusivamente realizada por plataforma digital e em tempo real, os
acionistas interessados deverão entrar em contato com o departamento de Relações com Investidores
da Companhia através do e-mail ri@paranapanema.com.br para (i) enviar os documentos de
representação necessários, conforme descrito no Edital de Convocação da AGO, especificando o nome
da pessoa natural que atenderá a AGO, e (ii) receber as credenciais de acesso e instruções para sua
identificação e uso da plataforma digital. Visando à segurança da AGO, o acesso à plataforma digital será
restrito aos acionistas da Companhia que se credenciarem previamente, nos termos do presente Fato
Relevante (“Acionistas Credenciados”).
2. Os convites individuais para admissão e participação na AGO serão remetidos aos e-mails que enviarem
a solicitação de participação e os documentos na forma referida acima (sendo remetido apenas um
convite individual por acionista). Somente serão admitidos, pelos convites individuais, os Acionistas
Credenciados e seus representantes ou procuradores, nos termos da Lei nº 6.404/1976.
3. Para otimizar o processo e conferir celeridade ao andamento da AGO, solicitamos que, caso o acionista
não receba o convite individual para participação na AGO com até 4 horas antes do horário de início da
AGO, referido acionista deverá entrar em contato com o departamento de Relações com Investidores da
Companhia pelo telefone +55 (11) 98224.7685 com, no mínimo, 2 horas de antecedência em relação ao
horário de início da AGO para que seja prestado o suporte adequado e, conforme o caso, o acesso do
acionista seja liberado mediante o envio de novo convite individual. Não obstante, a Companhia prestará
auxílio técnico, antes e durante a AGO, para sanar dúvidas de acesso à AGO e de uso da plataforma
digital.
Para garantir o registro de presença dos acionistas e dos respectivos votos e declarações proferidas durante
o conclave, a AGO será integralmente gravada.
Ressalta-se que, tanto os acionistas que optaram por votar por meio do Boletim de Voto a Distância, quanto
os acionistas que optarem por participar da AGO através da plataforma digital Zoom, serão considerados
presentes na AGO e assinantes da respectiva ata e livro de presença.
A Companhia não se responsabilizará por eventuais problemas de conexão que os acionistas possam

enfrentar, tampouco por qualquer outra situação que não esteja sob o controle da Companhia, devendo os
acionistas que tiverem interesse em participar via plataforma digital, familiarizarem-se previamente com a
ferramenta e garantir uma conexão de internet adequada.
A Companhia disponibilizou um modelo de procuração e a indicação de advogados no Manual para
Participação de Acionistas na AGO, disponível no site de Relações com Investidores da Companhia e no site
da CVM, caso os acionistas não tenham quem indicar para a sua participação na AGO.
A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral informados sobre qualquer atualização
relativa 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 e-mail
ri@paranapanema.com.br.
Dias D’Ávila (BA), 20 de abril de 2020.
Paulo Rodrigo Chung
Diretor Jurídico 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, APRIL 20, 2020. PARANAPANEMA S.A. (“Company”, B3: PMAM3), comes to inform its
shareholders and the market in general that, in view of the impacts resulting from the new coronavirus
(COVID-19), and the respective protective measures recommended by the competent health authorities, in
particular the restrictions on travel and crowding of people, in accordance with CVM Instruction no.
622/2009, issued on 4/17/2020, the Company, in order to enable the participation of its shareholders in the
Annual General Meeting, to be held on 04/23/2020 at 1:00 pm (“AGO”), will hold its AGM exclusively digitally.
Shareholders wishing to attend an AGM will be able to use the Zoom digital platform, pursuant to this
Material Fact. Shareholders may only accompany an AGM, or accompany and vote, in accordance with
paragraph 2 of article 21-C of CVM Instruction no. 481/2009.
In order to guarantee the authenticity of the shareholders who participate in the AGM, the accredited
shareholders have, under the terms set out below, until 5:00 pm of 04/22/2020.
1. To participate in the AGM, which will be executed exclusively by the digital platform and in real time,
interested participants shall contact the Company's Investor Relations department by e-mail
ri@paranapanema.com.br to (i ) send the representation documents, as described in the AGM Call
Notice, specifying the name of the natural person who attends the AGM, and (ii) receive as access
credentials and instructions for their identification and use of the digital platform. Aiming at the AGM's
security, access to the digital platform will be restricted to the Company's shareholders who will accredit
in advance, under the terms of this Material Fact (“Accredited Shareholders”).
2. Individual invitations for admission and participation in the AGM will be sent to e-mails that will send a
request for participation and the documents in the form of registration above (only one individual
invitation per shareholder will be sent). Only individual invitations, Accredited Shareholders and their
representatives or attorneys will be admitted, pursuant to Law No. 6,404 / 1976.
3. To optimize the process and speed up the AGM's progress, we request that, in case the Shareholder does
not receive the individual invitation to participate in the AGM up to 4 hours before the start time of the
AGO, it must contact the Company's Investor Relations department by calling +55 (11) 98224.7685 with
at least 2 hours prior to the AGM start time, so that adequate support or assistance, as the case may be,
or access of the shareholder is released by sending a new individual invitation. Notwithstanding, the
Company will provide technical assistance, before and during an AGM, to resolve doubts regarding access
to the AGM and the use of the digital platform.
In order to guarantee the register of presence of the shareholder and its respective votes and statements
during the conclave, the AGM will be fully recorded.
It should be noted that both participants who chose to vote for the Remote Voting Bulletin and participants
who chose to participate in the AGM through the Zoom digital platform are considered present at the AGM
and are subscribers to the minutes and attendance book.
The Company is not responsible for any connection problems with the participants, nor for any other
situation that is not under the control of the Company, and shareholders who are interested in participating
via the digital platform shall be familiar with the use and ensure a proper internet connection.

The Company has made available a proxy model and appointment of lawyers in the Manual for Participation
of Shareholders in the AGM, available on the Investor Relations website of the Company and on the CVM
website, in case the shareholders do not use whom to indicate for their participation in the AGM.
The Company keeps its shareholders and the market in general information on any updates related to the
informed matter, under the applicable terms. More information can be selected from the Company's Investor
Relations area through the email ri@paranapanema.com.br.
Dias D'Ávila (BA), April 20, 2020.
Paulo Rodrigo Chung
Chief Legal and Investors 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.

