S&P eleva nota de crédito da Paranapanema
Dias D’Ávila, 29 de maio 2015 - A agência de classificação de risco Standard
&Poor’s (S&P) elevou a nota de crédito da produtora de cobre Paranapanema
em escala nacional de “BBB” para “BBB+” com perspectiva positiva nesta
sexta-feira. A nota em escala global da companhia foi mantida em “B+” com
revisão da perspectiva, que passou de estável a positiva.
De acordo com a S&P, a elevação se deve a melhoria dos resultados da
Paranapanema, com geração de margens mais fortes e estáveis e de Fluxo de
Caixa Livre mesmo em meio a um cenário de demanda mais fraca.
A perspectiva positiva, segundo a S&P, indica que pode ocorrer uma elevação
de classificação nos próximo 12 a 18 meses.
A Paranapanema vem apresentando melhora paulatina nos resultados nos
últimos seis trimestres. No primeiro trimestre de 2015, a companhia zerou o
prejuízo acumulado registrando uma posição de lucro acumulado de R$ 32,4
milhões. A margem bruta alcançou 10,6% ante 6,9% no mesmo período do ano
anterior e o EBITDA Ajustado foi de R$ 108,9 milhões, 9% acima na mesma
comparação.
As ações da companhia, listadas no Novo Mercado da BM&FBovespa,
apresentaram alta de 75,3% em 2015, bem acima do Ibovespa (principal índice
da Bolsa), que acumula alta de 7,9%.
Sobre a Paranapanema
Com receita líquida consolidada de R$ 4,7 bilhões em 2014, a Paranapanema é
o maior produtor brasileiro não integrado de cobre refinado e de produtos de
cobre (vergalhões, fios trefilados, laminados, barras, tubos, conexões e suas
ligas).
A empresa possui três plantas industriais, sendo uma unidade de cobre
primário, localizada no município de Dias D'Ávila (BA), e duas plantas de
produtos de cobre e suas ligas, uma localizada no município de Santo André
(SP) e uma no município de Serra (ES), além de um centro de distribuição
localizado em Itatiaia (RJ).

Mais Informações | FSB Comunicações
Sabrina Daspett

11 3165-9597

Alessandra Carvalho 11 3165-9596

