PARANAPANEMA CONVOCA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E
PROPÕE PRORROGAÇÃO DO PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
Dias d’Ávila, 16 de junho de 2016 – A Paranapanema, maior produtora brasileira de cobre,
anunciou ao mercado, nesta quinta-feira, a convocação de Assembleia Geral Extraordinária
para votar a prorrogação do prazo de pagamento dos dividendos referentes ao exercício de
2015.
A medida, em caráter preventivo, está em linha com as ações de fortalecimento e readequação
da estrutura de capital da empresa, que anunciou a contratação da consultoria Rothschild, em
maio, para apoiá-la no processo de alongamento das dívidas, em função da deterioração do
cenário econômico e a retração do mercado de crédito. O objetivo é evitar pressões sobre o
caixa da empresa.
O Estatuto Social da Companhia prevê o pagamento dos dividendos 60 dias após a aprovação
pela Assembleia Geral Ordinária, prazo que findaria no dia 24 deste mês. A proposta da
empresa, se aprovada, prevê que o pagamento seja realizado até 30 de dezembro deste ano,
com valor reajustado pelo IGP-M.
Sobre a Paranapanema
Com receita líquida consolidada de R$ 5,4 bilhões em 2015, a Paranapanema é a maior
produtora brasileira não integrada 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, instaladas em
Santo André (SP) e Serra (ES). Conta também com um centro de distribuição no Rio de Janeiro,
na cidade de Itatiaia.
Com 2,2 mil colaboradores, a Paranapanema é dona de marcas consagradas no mercado
brasileiro como Eluma e Caraíba.
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