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NIRE 35.300.014.022
Aviso aos Acionistas
A IOCHPE-MAXION S.A. ("Companhia"), em continuidade às informações divulgadas nos Avisos
aos Acionistas de 10 de janeiro de 2017, 14 de fevereiro de 2017 e 1º de março de 2017
("Avisos aos Acionistas"), vem comunicar aos senhores acionistas e ao mercado em geral que,
em 9 de março de 2017, encerrou-se a segunda e última rodada de subscrição e rateio de sobras
das ações relativas ao aumento do capital social da Companhia aprovado, dentro do limite do
capital autorizado, pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em
10 de janeiro de 2017 ("2ª Rodada de Sobras" e "Aumento de Capital").
I.

Aumento de Capital Mediante Emissão Privada de Ações

Conforme informações fornecidas pela Itaú Corretora de Valores S.A., agente escriturador das
ações de emissão da Companhia ("Itaú Escriturador"), durante a 2ª Rodada de Sobras, foram
subscritas, inclusive mediante pedidos de subscrição de sobras de ações adicionais àquelas que
os subscritores faziam jus, 765.007 (setecentas e sessenta e cinco mil e sete) ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$12,70 (doze reais e setenta
centavos) por ação, totalizando R$9.715.588,90 (nove milhões, setecentos e quinze mil,
quinhentos e oitenta e oito reais e noventa centavos).
O somatório das ações subscritas durante o prazo de exercício do direito de preferência para
subscrição e durante os prazos para subscrição de sobras corresponde a um total de
31.496.063 (trinta e um milhões, quatrocentas e noventa e seis mil e sessenta e três) ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, equivalente ao número máximo de ações objeto
do Aumento de Capital.
Foram atribuídos, como vantagem adicional, 0,10 (um décimo) de bônus de subscrição da
segunda emissão da Companhia, em série única, por nova ação subscrita no âmbito do Aumento
de Capital, desconsiderando-se as frações, de modo que o subscritor do Aumento de Capital
receba 1 (um) bônus de subscrição a cada múltiplo de 10 (dez) ações subscritas, conforme
previsto nos Avisos aos Acionistas.
Em razão de ter sido atingido o montante máximo de subscrições do Aumento de Capital, no dia
21 de março de 2017, o Conselho de Administração da Companhia deliberará sobre a
homologação total do Aumento de Capital ("Data da Homologação do Aumento de Capital"),
com a subscrição e integralização de 31.496.063 (trinta e um milhões, quatrocentas e noventa e
seis mil e sessenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, no valor total de
R$400.000.000,10 (quatrocentos milhões de reais e dez centavos).
A remuneração das debêntures da 7ª emissão pública de debêntures simples, da espécie
quirografária, série única, emitidas pela Companhia em 1º de abril de 2014 ("Debêntures da
7ª Emissão") dadas em pagamento à subscrição do Aumento de Capital devida entre o dia
10 de janeiro de 2017, inclusive, e a Data da Homologação do Aumento de Capital, exclusive,
será paga pela Companhia aos respetivos subscritores de ações no prazo de até 5 (cinco) dias

úteis contados da Data da Homologação do Aumento de Capital, conforme informado nos Avisos
aos Acionistas.
As ações emitidas no Aumento de Capital e os bônus de subscrição atribuídos como vantagem
adicional aos subscritores de tais ações estarão autorizados a negociação no dia útil subsequente
à Data da Homologação do Aumento de Capital.
II.

Aumento de Capital Mediante Exercício de Bônus de Subscrição

Adicionalmente, foi homologado pelo Conselho de Administração da Companhia, em reuniões
realizadas nos dias 15 de fevereiro de 2017, 6 de março de 2017 e 15 de março de 2017, o
exercício total de 10.778.537 (dez milhões, setecentos e setenta e oito mil, quinhentos e trinta
e sete) bônus de subscrição, emitidos como vantagem adicional das Debêntures da 7ª Emissão
("Bônus de Subscrição das Debêntures da 7ª Emissão"), nos termos das solicitações de exercício
recebidas entre os dias 17 de janeiro de 2017 e 13 de março de 2017, resultando na emissão de
10.778.537 (dez milhões, setecentas e setenta e oito mil, quinhentas e trinta e sete) ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal da Companhia, ao preço de emissão de R$12,70
(doze reais e setenta centavos) por ação, no valor total de R$136.887.419,90 (cento e trinta e
seis milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e dezenove reais e noventa centavos).
III.

Aumento de Capital Mediante Conversão de Debêntures da 6ª Emissão

Por fim, foi homologado pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada
no dia 15 de fevereiro de 2017, a conversão de 17.601 (dezessete mil, seiscentas e uma)
debêntures da 6ª emissão pública de debêntures conversíveis em ações, da espécie
quirografária, série única, emitidas em 1º de abril de 2013 ("Debêntures da 6ª Emissão"), nos
termos das solicitações de conversão recebidas entre os dias 17 de janeiro de 2017 e
9 de fevereiro de 2017, resultando na emissão de 1.372.878 (um milhão, trezentas e setenta e
duas mil, oitocentas e setenta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da
Companhia, ao preço de conversão de R$12,70 (doze reais e setenta centavos) por ação, no valor
total de R$17.435.550,60 (dezessete milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, quinhentos e
cinquenta reais e sessenta centavos).
IV.

Aumento Total do Capital Social

Em consequência da subscrição e integralização total do Aumento de Capital, do exercício dos
Bônus de Subscrição das Debêntures da 7ª Emissão e da conversão das Debêntures da
6ª Emissão, conforme apontado acima, o capital social da Companhia, totalmente subscrito e
integralizado, passou de R$700.000.000,00 (setecentos milhões de reais) dividido em
94.863.372 (noventa e quatro milhões, oitocentas e sessenta e três mil, trezentas e setenta e
duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$1.254.322.970,60 (um bilhão,
duzentos e cinquenta e quatro milhões, trezentos e vinte e dois mil, novecentos e setenta reais
e sessenta centavos), dividido em 138.510.850 (cento e trinta e oito milhões, quinhentas e dez
mil, oitocentas e cinquenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
A Administração da Companhia, por meio de sua área de Relação com Investidores, coloca-se à
disposição de seus acionistas para esclarecimentos adicionais pelo telefone (11) 5508-3830 e email ri@iochpe.com.br.
São Paulo - SP, 17 de março de 2017.
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Augusto Ribeiro Junior
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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