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Aviso aos Acionistas
Indicação de membros ao Conselho Fiscal
Dias D’Ávila, 8 de março de 2019. A Paranapanema S.A. (“Companhia”), vem, nos
termos do Ofício Circular/CVM/SEP nº. 3/2019, informar que recebeu de seus acionistas
a indicação de candidatos para compor as vagas de membros titular e suplente do
Conselho Fiscal, a seguir descritos:
Candidato Titular
Marcelo Adilson Tavarone Torresi
Jailton Zanon da Silveira

Candidato Suplente
Marcos Reinaldo Severino Peters
Marcos Brasiliano Rosa

As informações dos itens 12.5 a 12.10 do conteúdo do Formulário de Referência
constam no Anexo II da Proposta da Administração e Manual para Participação dos
Acionistas da Companhia para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a
serem realizadas em 29 de março de 2019, reapresentado nesta data nos sites da CVM
(www.cvm.gov.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br) e no site
de Relações com Investidores da Companhia (http://www.ri.paranapanema.com.br),
incluindo a reapresentação do Boletim de Voto à Distância, a fim de incluir os novos
candidatos ao Conselho Fiscal da Companhia, acima descritos.
A Companhia ressalta que eventuais votos já enviados relativos à eleição dos membros
do Conselho Fiscal serão considerados válidos, salvo se nova instrução de voto for
encaminhada, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 21-A, da Instrução CVM 481/2009.
Os acionistas que desejarem encaminhar nova instrução de voto através de Boletim
deverão fazê-lo até o dia 22 de março de 2019. Para evitar instrução de voto conflitante,
a Companhia recomenda que o novo Boletim seja enviado pelo mesmo meio utilizado
anteriormente (inclusive em relação ao mesmo prestador de serviço, caso tenha sido
esta a opção escolhida).
Para maiores informações, por favor, entrar em contato com a área de Relações com
Investidores: (11) 2199-7604 ou ri@paranapanema.com.br.
Dias D´Ávila, 8 de março de 2019.
André Luis da Costa Gaia
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

