IOCHPE-MAXION S.A.
CNPJ/MF 61.156.113/0001-75
NIRE 35.300.014.022
Companhia Aberta
Comunicação sobre aumento de capital deliberado pelo conselho de administração nos termos do
Anexo 30-XXXII da Instrução CVM n.º 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada
Em cumprimento ao Art. 30 da Instrução CVM n.º 480/09, conforme alterada, a IochpeMaxion S.A. ("Companhia") vem prestar as informações requeridas no Anexo 30-XXXII da referida
Instrução em relação ao aumento de capital mediante subscrição privada de novas ações
aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em 10 de janeiro de 2017 ("Aumento de
Capital").
Conforme detalhado a seguir, o Aumento de Capital envolverá a emissão, dentro do limite do
capital autorizado, com possibilidade de homologação parcial, para subscrição privada, de até
31.496.063 (trinta e um milhões, quatrocentas e noventa e seis mil e sessenta e três) ações
ordinárias, ao preço de emissão de R$12,70 (doze reais e setenta centavos) por ação, podendo
chegar ao valor de R$400.000.000,10 (quatrocentos milhões de reais e dez centavos).
Caso o Aumento de Capital seja totalmente subscrito e integralizado, o capital social da
Companhia, atualmente no valor 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, passará a ser de R$1.100.000.000,10
(um bilhão e cem milhões de reais e dez centavos), dividido em 126.359.435 (cento e vinte e seis
milhões, trezentas e cinquenta e nove mil, quatrocentas e trinta e cinco) ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal.
Adicionalmente, será emitido, como vantagem adicional 0,10 (um décimo) de bônus de subscrição
de emissão particular da Companhia por nova ação subscrita (“Bônus de Subscrição”), que dará o
direito ao titular de subscrever 1 (uma) ação ordinária da Companhia.
As informações aqui contidas são complementares e devem ser lidas em conjunto com aquelas
constantes do Aviso aos Acionistas divulgado pela Companhia via Sistema Empresas.NET em
10 de janeiro de 2017 e demais documentos relativos ao Aumento de Capital divulgados pela
Companhia na forma da legislação societária e regulamentação da CVM.
1.

Razões do Aumento de Capital e suas Consequências Jurídicas e Econômicas.

O Aumento de Capital aprovado tem como objetivo aprimorar a estrutura de capital da
Companhia, por meio da redução da alavancagem financeira (dívida líquida/EBITDA).

O Aumento de Capital, se integralmente subscrito, poderá representar uma diluição de até
24,93%, desconsiderando o exercício dos Bônus de Subscrição, e de até 26,75% caso os Bônus de
Subscrição sejam integralmente exercidos.
2.

Parecer do Conselho Fiscal.

Em reunião realizada em 8 de dezembro de 2016, o Conselho Fiscal da Companhia opinou
favoravelmente à proposta do Conselho de Administração da Companhia, submetida à assembleia
geral de acionistas, relativa ao aumento do limite do capital autorizado da Companhia para
76.000.000 (setenta e seis milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, tendo
por finalidade viabilizar o Aumento de Capital e a consequente emissão dos Bônus de Subscrição,
cuja cópia da ata da reunião do Conselho Fiscal segue como Anexo I.
3.

Destinação dos Recursos.

Os recursos serão utilizados para reforçar o caixa e/ou reduzir endividamento, melhorando a
alavancagem financeira da Companhia.
4.

Número de Ações Emitidas de cada Espécie e Classe.

Como resultado do Aumento de Capital, serão emitidas, no mínimo, 3.759.706 (três milhões,
setecentas e cinquenta e nove mil, setecentas e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal (“Subscrição Mínima”) e, no máximo, 31.496.063 (trinta e um milhões, quatrocentas e
noventa e seis mil e sessenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
Serão emitidos 0,10 (um décimo) de Bônus de Subscrição de emissão da Companhia por nova ação
subscrita no âmbito do Aumento de Capital, como vantagem adicional, não sendo admitida a
entrega de frações de Bônus de Subscrição, as quais serão sempre desprezadas. Cada Bônus de
Subscrição conferirá a seu titular o direito de subscrever 1 (uma) ação ordinária da Companhia.
Assim, caso o Aumento de Capital seja totalmente subscrito, serão emitidos 3.149.607 (três
milhões, cento e quarenta e nove mil, seiscentas e sete) Bônus de Subscrição. Desta forma, caso a
totalidade dos Bônus sejam exercidos por seus titulares, serão emitidas 3.149.607 (três milhões,
cento e quarenta e nove mil, seiscentas e sete) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal. Os Bônus de Subscrição poderão ser exercidos entre 2 de abril de 2019 e
3 de junho de 2019.
5.

Direitos, Vantagens e Restrições atribuídos às Ações a serem Emitidas.

As ações ordinárias a serem emitidas em decorrência do Aumento de Capital ou do exercício dos
Bônus de Subscrição serão idênticas e terão os mesmos direitos que as ações ordinárias de
emissão da Companhia já existentes e participarão de forma integral da distribuição de quaisquer
dividendos e/ou juros sobre capital próprio e demais proventos que vierem a ser declarados após
a homologação do Aumento de Capital pela Companhia, ou após a emissão das novas ações em
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decorrência do exercício dos Bônus de Subscrição, conforme o caso, nos termos do Estatuto Social
da Companhia e da regulamentação aplicável.
6.

Subscrição de Ações por Partes Relacionadas.

A Administração da Companhia informa que os atuais acionistas e membros do Conselho de
Administração da Companhia Dan Ioschpe, Mauro Litwin Iochpe e Leandro Kolodny e o atual
acionista Fundo de Investimento em Ações WPA EST Investimento no Exterior assumiram o
compromisso de subscrever ações correspondentes ao montante total, em conjunto, de
R$75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), considerando-se (i) o exercício dos seus
respectivos direitos de preferência, o que assegura a Subscrição Mínima e (ii) a subscrição de
eventuais sobras de ações não subscritas pelos acionistas da Companhia no Aumento de Capital.
7.

Preço de Emissão das Novas Ações.

R$12,70 (doze reais e setenta centavos) por ação (“Preço de Emissão”). O Preço de Emissão foi
fixado sem diluição injustificada para os atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170,
parágrafo 1º, inciso III, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das
Sociedades por Ações"), com base no preço médio ponderado das ações de emissão da
Companhia na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA")
nos 30 (trinta) pregões realizados entre 25 de outubro de 2016, inclusive, e 7 de dezembro de
2016, inclusive, aplicando-se deságio de 10,12% (dez inteiros e doze centésimos por cento), que é
compatível com práticas de mercado.
Os Bônus de Subscrição serão emitidos sem valor de emissão, uma vez que serão atribuídos como
vantagem adicional aos subscritores das ações objeto do Aumento de Capital. A subscrição das
ações decorrentes do exercício dos Bônus de Subscrição dar-se-á no ato do exercício desse direito
e a integralização das ações então subscritas será feita mediante o pagamento de R$12,70 (doze
reais e setenta centavos) por ação, à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional.
8.
Valor Nominal das Ações e Parcela do Preço de Emissão a ser Destinada à Reserva de
Capital.
As ações não terão valor nominal. Todo o preço de emissão será destinado à conta de capital
social.
9.
Opinião dos Administradores sobre os efeitos do Aumento de Capital, Sobretudo no que se
Refere à Diluição provocada pelo Aumento.
Os administradores entendem que a diluição a ser eventualmente sofrida por acionistas que
optarem por não exercer seus respectivos direitos de preferência (conforme descrito no item 15
abaixo) justifica-se no interesse da Companhia de implementar sua estratégia de aprimorar a
estrutura de capital, gerando valor para toda a base de acionistas da Companhia, inclusive aqueles
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que eventualmente não participarem do Aumento de Capital. Adicionalmente, o Preço de Emissão
foi fixado sem diluição injustificada para os atuais acionistas da Companhia, como mencionado
acima.
10.
Critério do Cálculo do Preço de Emissão, com Justificativa, Pormenorizada, dos Aspectos
Econômicos que Determinaram a sua Escolha.
O critério de cálculo adotado foi o de cotação em bolsa de valores, conforme artigo 170, parágrafo
1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações. A administração da Companhia concluiu que a
referência à cotação em bolsa era a metodologia mais adequada para a fixação do preço de
emissão, tendo em vista a liquidez das ações da Companhia no mercado e a inexistência de
eventos externos que pudessem recomendar outro critério.
Foi utilizado o preço médio ponderado das ações de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA
nos 30 (trinta) pregões realizados entre 25 de outubro de 2016, inclusive, e 7 de dezembro de
2016, inclusive, aplicando-se deságio de 10,12% (dez inteiros e doze centésimos por cento), que é
compatível com práticas de mercado para operações dessa natureza.
11.
Caso o Preço de Emissão Tenha Sido Fixado com Ágio ou Deságio em Relação ao Valor de
Mercado, Identificar a Razão do Ágio ou Deságio e Explicar Como Ele Foi Determinado.
Foi aplicado um deságio de 10,12% (dez inteiros e doze centésimos por cento), a administração da
Companhia fixou tal deságio tendo em vista tal valor ser compatível com práticas de mercado para
operações dessa natureza.
12.
Fornecer Cópia de Todos os Laudos e Estudos que Subsidiaram a Fixação do Preço de
Emissão.
Não aplicável.
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13.
Informar a Cotação de Cada uma das Espécies e Classes de Ações do Emissor nos Mercados
em que São Negociadas, Identificando:
a)

b)

cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos;
Cotação

2016

2015

2014

Máxima

20,31

17,69

25,15

Média

14,02

12,99

19,31

Mínima

8,15

9,68

10,73

cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos;
2016

c)

d)

2015

Cotação

1T16

2T16

3T16

4T16

1T15

2T15

3T15

4T15

Máxima

14,89

16,99

20,31

18,75

12,61

13,85

17,69

17,07

Média

10,74

14,28

17,58

14,48

11,19

11,83

14,09

15,26

Mínima

8,15

12,07

13,71

11,43

9,68

9,79

11,04

11,59

cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses; e
Cotação

Dezembro
(2016)

Novembro
(2016)

Outubro
(2016)

Setembro
(2016)

Agosto
(2016)

Julho
(2016)

Máxima

13,75

16,37

18,75

19,75

20,31

17,63

Média

12,56

13,90

17,54

18,13

18,41

16,28

Mínima

11,43

12,76

16,05

16,61

16,69

13,71

cotação média nos últimos 90 (noventa) dias;
Cotação média do período de 12 de outubro de 2016 até 9 de janeiro de 2017: R$14,02.

Informar os Preços de Emissão de Ações em Aumentos de Capital Realizados nos Últimos 3
14.
(três) Anos.
Não houve aumento do capital social da Companhia mediante emissão de novas ações no período.
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15.

Apresentar o Percentual de Diluição Potencial Resultante da Emissão.

O percentual de diluição para os acionistas que não subscreverem nenhuma ação durante o
período para exercício de direito de preferência (incluindo os períodos para a subscrição de
sobras) do Aumento de Capital será de até 24,93%, sem considerar o exercício dos Bônus de
Subscrição.
O percentual de diluição em caso de exercício de todos os Bônus de Subscrição conferidos como
vantagem adicional no âmbito do Aumento de Capital será de até 26,75%.
Assim, considerando (i) a subscrição da totalidade do Aumento de Capital, (ii) o exercício da
totalidade dos Bônus de Subscrição, (iii) a conversão da totalidade das debêntures da 6ª Emissão
Pública de Debêntures Conversíveis em Ações, da espécie quirografária, série única, emitidas em
1º de abril de 2013 da Companhia; e (iv) o exercício da totalidade dos bônus de subscrição
emitidos como vantagem adicional aos subscritores das debêntures da 7ª Emissão Pública de
Debêntures Simples, da espécie quirografária, série única, emitidas em 1º de abril de 2014
("Debêntures da 7ª Emissão"), nos casos dos itens (iii) e (iv) acima, ao preço de R$12,70 (doze
reais e setenta centavos) por ação, a diluição potencial total será de até 39,06%. Observa-se,
ainda, que o exercício dos direitos mencionados nos itens (ii), (iii) e (iv) acima dependerá da
decisão dos seus respectivos titulares, a seu critério, observados os termos e condições dos
instrumentos aplicáveis.
16.

Informar os Prazos, Condições e Forma de Subscrição e Integralização das Ações Emitidas.

As ações emitidas em decorrência do Aumento de Capital poderão ser subscritas pelos acionistas
da Companhia por meio do exercício do direito de preferência, na proporção da quantidade de
ações ordinárias de que eram titulares no dia 10 de janeiro de 2017 ("Data de Corte"), e por
cessionários do direito de preferência desses acionistas, pelo prazo de 30 dias, iniciando-se em 11
de janeiro de 2017, inclusive, encerrando-se em 9 de fevereiro de 2017, inclusive ("Prazo de
Exercício do Direito de Preferência").
As ações subscritas no âmbito do Aumento de Capital deverão ser integralizadas à vista, no ato da
subscrição (exceto pelas ações subscritas na 2ª Rodada de Sobras (conforme definido abaixo), cuja
integralização será realizada na data a ser oportunamente divulgada em aviso aos acionistas), em
(i) moeda corrente nacional, e/ou (ii) mediante dação em pagamento de Debêntures da 7ª
Emissão.
As Debêntures da 7ª Emissão utilizadas como forma de integralização das ações subscritas no
Aumento de Capital serão aceitas em pagamento pelo seu valor de principal unitário, acrescido da
remuneração, calculada pro rata temporis desde a data de pagamento da remuneração
imediatamente anterior, inclusive, até a Data de Corte, exclusive, não obstante os demais termos
e condições da escritura de emissão das Debêntures da 7ª Emissão, não sendo admitidas frações
das Debêntures da 7ª Emissão para a integralização das ações subscritas no âmbito do Aumento
de Capital. O valor total a ser integralizado na subscrição de ações do Aumento de Capital deverá
ser igual ou superior ao valor total de Debêntures da 7ª Emissão dadas em pagamento, uma vez
que não haverá devolução de valores ao subscritor. Assim, a diferença entre o valor a ser
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integralizado em decorrência da subscrição das ações no âmbito do Aumento de Capital e o valor
das Debêntures da 7ª Emissão utilizadas para a integralização de tais ações deverá ser paga pelo
subscritor à Companhia em moeda corrente nacional no ato da subscrição (exceto pelas ações
subscritas na 2ª Rodada de Sobras, cuja integralização será realizada na data a ser oportunamente
divulgada em aviso aos acionistas).
A remuneração das Debêntures da 7ª Emissão que forem dadas em pagamento à subscrição do
Aumento de Capital devida entre a Data de Corte, inclusive, e a data da homologação do Aumento
de Capital, exclusive, deverá ser paga pela Companhia no prazo de até 5 (cinco) dias úteis
contados da data de homologação do Aumento de Capital.
Procedimento para Exercício do Direito de Preferência:
(i) Ações Custodiadas na Itaú Corretora
Os titulares de ações de emissão da Companhia custodiadas junto à Itaú Corretora de Valores S.A.,
(“Itaú Corretora”) que desejarem exercer seu direito de preferência na subscrição de ações no
âmbito do Aumento de Capital deverão dirigir-se, dentro do Prazo de Exercício do Direito de
Preferência, a uma das agências especializadas no atendimento aos acionistas do Itaú Unibanco
S.A. indicadas no Aviso aos Acionistas divulgado em 10 de janeiro de 2017.
O direito de preferência será exercido mediante assinatura do boletim de subscrição, conforme
modelo a ser disponibilizado pela Itaú Corretora e a entrega da documentação descrita no Aviso
aos Acionistas divulgado em 10 de janeiro de 2017, que deverá ser apresentada pelo acionista ou
cessionário de direito de preferência para subscrição para o exercício de seu direito de preferência
por meio da Itaú Corretora.
O pagamento do Preço de Emissão deverá ser feito nas formas previstas no boletim de subscrição
disponível em qualquer das agências especializadas do Itaú Unibanco S.A. indicadas no Aviso aos
Acionistas divulgado em 10 de janeiro de 2017. O atendimento será feito em dias úteis, no horário
do expediente bancário, a partir de 11 de janeiro de 2017 (inclusive) até 9 de fevereiro de 2017
(inclusive).
(ii) Ações Custodiadas na Central Depositária da BM&FBOVESPA
As ações ordinárias de emissão da Companhia custodiados na Central Depositária de Ativos da
BM&FBOVESPA ("Central Depositária") deverão exercer os respectivos direitos por meio de seus
agentes de custódia e de acordo com as regras estipuladas pela própria Central Depositária.
Procedimento para Exercício do Bônus de Subscrição:
Os Bônus de Subscrição, à opção de seus titulares, poderão ser exercidos no período
compreendido entre 2 de abril de 2019, inclusive, e 3 de junho de 2019, inclusive ("Período de
Exercício dos Bônus"). Os titulares dos Bônus de Subscrição que desejarem exercer seus Bônus de
Subscrição, nos termos previstos acima, deverão exercer esse direito durante o Período de
Exercício dos Bônus da seguinte forma ("Solicitação de Exercício"): (i) com relação aos Bônus de
Subscrição que não estejam custodiados eletronicamente na BM&FBOVESPA, por meio dos
procedimentos da Itaú Corretora, exclusivamente nas agências especializadas da Itaú Corretora,
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mediante a indicação da quantidade de Bônus de Subscrição de sua titularidade que serão objeto
do exercício; e (ii) com relação aos Bônus de Subscrição que estejam custodiados eletronicamente
na BM&FBOVESPA, por meio dos procedimentos estabelecidos pela Central Depositária, mediante
a indicação da quantidade de Bônus de Subscrição de sua titularidade que serão objeto do
exercício. Para todos os efeitos legais, a data de exercício dos Bônus de Subscrição será a data de
recebimento da Solicitação de Exercício, desde que o seu recebimento tenha sido confirmado pela
Itaú Corretora ou pela Central Depositária. Os Bônus de Subscrição que não tenham sido exercidos
no Período de Exercício dos Bônus serão automaticamente extintos.
17.
Informar se os Acionistas Terão Direito de Preferência para Subscrever as Novas Ações
Emitidas e Detalhar os Termos e Condições a que Está Sujeito esse Direito.
Observados os procedimentos estabelecidos pela Central Depositária a e pela Itaú Corretora,
instituição financeira responsável pela escrituração das ações de emissão da Companhia, os
acionistas da Companhia, nos termos do artigo 171 da Lei das Sociedades por Ações, terão direito
de preferência na subscrição das novas ações emitidas no âmbito do Aumento de Capital, na
proporção da quantidade de ações de que eram titulares na Data de Corte. Dessa forma, cada
1 (uma) ação ordinária confere ao seu titular o direito à subscrição de 0,33201501 nova ação
ordinária. Não será admitida a entrega de frações de ações de emissão da Companhia.
O direito de preferência poderá ser livremente cedido por aqueles que forem acionistas da
Companhia na Data de Corte, nos termos do artigo 171, parágrafo 6º, da Lei das Sociedades por
Ações, sendo admitida também sua negociação em bolsa de valores. O direito de preferência
poderá ser exercido por aqueles que forem acionistas da Companhia na Data de Corte e por
cessionários do direito de preferência desses acionistas no Prazo de Exercício do Direito de
Preferência, conforme definido no item 16 acima.
As ações emitidas pela Companhia no âmbito do Aumento de Capital serão negociadas
"ex" direitos de preferência a partir do pregão que se realizar no dia útil subsequente à Data de
Corte.
18.

Informar a Proposta da Administração para o Tratamento de Eventuais Sobras.

No momento do exercício do direito de preferência, os subscritores que desejarem subscrever
sobras das ações não subscritas no Prazo de Exercício do Direito de Preferência deverão
manifestar, no boletim de subscrição, sua intenção de subscrever sobras.
Para fins de rateio e cálculo da quantidade de ações a serem subscritas nas rodadas de sobras,
será considerada a proporção de (i) ações subscritas em decorrência do exercício do direito de
preferência, no caso da 1ª Rodada de Sobras (conforme definido abaixo); e (ii) ações subscritas em
decorrência do exercício do direito de preferência e do direito às sobras no âmbito da 1ª Rodada
de Sobras, no caso da 2ª Rodada de Sobras.
Em eventual rateio de sobras, os subscritores que manifestarem interesse na reserva de sobras no
boletim de subscrição deverão indicar, entre os dias 16 de fevereiro de 2017, inclusive, e 22 de
fevereiro de 2017, inclusive, a quantidade de ações decorrentes das sobras de ações que
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desejarem subscrever, a qual, na primeira rodada de sobras ("1ª Rodada de Sobras"), não poderá
ser superior à proporção de ações subscritas em decorrência do exercício do direito de
preferência.
Caso, após a 1ª Rodada de Sobras, ainda existam ações não subscritas, os subscritores que tiverem
manifestado interesse, no boletim de subscrição da 1ª Rodada de Sobras, em participar de
segunda rodada de sobras ("2ª Rodada de Sobras") deverão indicar entre os dias 2 de março de
2017, inclusive, e 8 de março de 2017, inclusive, a quantidade de ações decorrentes das sobras de
ações que desejarem subscrever na 2ª Rodada de Sobras.
Os subscritores que tiverem manifestado tal interesse no ato de subscrição da 2ª Rodada de
Sobras poderão solicitar quantidade de ações superior à proporção de ações subscritas em
decorrência do exercício do direito de preferência e do direito às sobras no âmbito da 1ª Rodada
de Sobras.
Findo o prazo da 2ª Rodada de Sobras, a Companhia (i) alocará as ações subscritas entre os
acionistas que manifestaram interesse em participar da 2ª Rodada de Sobras até o limite da
proporção de ações subscritas em decorrência do exercício do direito de preferência e do direito
às sobras no âmbito da 1ª Rodada de Sobras; e (ii) fará o rateio proporcional das ações que
remanescerem após tal alocação entre os subscritores que subscreveram quantidade superior ao
seu direito, caso o montante de solicitações supere a quantidade de ações a serem emitidas no
Aumento de Capital. A integralização das sobras subscritas na 2ª Rodada de Sobras ocorrerá na
data a ser oportunamente divulgada em aviso aos acionistas.
Caso o subscritor pretenda utilizar Debêntures da 7ª Emissão para integralizar as sobras, seja na 1ª
Rodada de Sobras ou na 2ª Rodada de Sobras, deverá ter observado as disposições previstas na
Seção I.5. "Procedimento para Utilização das Debêntures da 7ª Emissão na Integralização das
Ações Subscritas" do Aviso aos Acionistas divulgado pela Companhia no dia 10 de janeiro de 2017
e indicado no boletim de subscrição correspondente tal intenção.
Caso ainda existam sobras de ações não subscritas após o encerramento da 2ª Rodada de Sobras,
não haverá possibilidade de venda de sobras de ações em bolsa de valores, nos termos do artigo
171, parágrafo 7º, alínea b, da Lei das Sociedades por Ações, de modo que as sobras ainda
remanescentes serão canceladas e o Conselho de Administração procederá à homologação parcial
do Aumento de Capital.
19.
Descrever, Pormenorizadamente, os Procedimentos que Serão Adotados, Caso Haja
Previsão de Homologação Parcial do Aumento de Capital.
Será admitida a homologação parcial do Aumento de Capital desde que atingida, pelo menos, a
Subscrição Mínima.
Tendo em vista a possibilidade de subscrição parcial e consequente homologação parcial do
Aumento de Capital, os acionistas e os cessionários de direito de preferência que desejarem
participar do Aumento de Capital poderão, no momento do exercício do direito de preferência,
condicionar sua decisão de investimento a que haja (i) a subscrição do valor total do Aumento de
Capital; ou (ii) a subscrição de uma quantidade mínima de ações do Aumento de Capital, desde
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que tal quantidade não seja inferior à Subscrição Mínima ou superior ao valor total do Aumento
de Capital. No caso do item (ii), tais acionistas e cessionários de direito de preferência deverão
indicar se desejam subscrever (a) a totalidade das ações subscritas por ele, ou (b) o número de
ações correspondente à proporção entre o número de ações efetivamente subscritas no Aumento
de Capital e o número máximo de ações objeto do Aumento de Capital. Na falta de manifestação
expressa, presumir-se-á o interesse do subscritor em receber a totalidade das ações por ele
subscritas.
Não será possível a negociação de recibos de subscrição de ações daqueles que tenham exercido a
subscrição de forma suscetível a variações posteriores (ou seja, qualquer opção diversa do
recebimento integral das ações subscritas, conforme descrita acima). Dessa forma, a Companhia
não se responsabilizará por qualquer prejuízo decorrente da negociação de tais recibos de
subscrição, uma vez que estão sujeitos a condições futuras e eventuais. Não será concedido prazo
adicional para a reconsideração da decisão de participação no Aumento de Capital.
As ações emitidas no Aumento de Capital estarão autorizadas a negociação no dia útil
subsequente à data da reunião do Conselho de Administração que homologar o Aumento de
Capital.
Independentemente de a subscrição ser realizada de forma condicional ou não, os Bônus de
Subscrição serão entregues aos subscritores das ações emitidas no Aumento de Capital, mas
permanecerão bloqueados para a negociação até o dia subsequente à data da reunião do
Conselho de Administração que homologar o Aumento de Capital.
Na hipótese de homologação parcial do Aumento de Capital, os subscritores que condicionarem
sua participação no Aumento de Capital à subscrição (i) do valor total do Aumento de Capital; (ii)
de uma quantidade mínima de ações que não tenha sido atingida; ou (iii) de uma quantidade
mínima de ações que tenha sido atingida e que, cumulativamente, tenham solicitado receber
quantidade de ações equivalente à proporção entre o número de ações a serem efetivamente
emitidas e o número máximo de ações do Aumento de Capital, receberão de volta as Debêntures
da 7ª Emissão e os valores que tiverem integralizado, conforme aplicável, sem juros ou correção
monetária e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes.
Ainda na hipótese de homologação parcial do Aumento de Capital, serão cancelados os Bônus de
Subscrição atribuídos como vantagem adicional às ações que forem canceladas nos termos acima.
20.

Caso o Preço de Emissão das Ações Possa Ser, Total ou Parcialmente, Realizado em Bens:

As ações objeto do Aumento de Capital a serem subscritas pelos acionistas da Companhia poderão
ser integralizadas mediante dação em pagamento de Debêntures da 7ª Emissão, pelo seu valor de
principal unitário, acrescido da remuneração calculada pro rata temporis desde a data de
pagamento da remuneração imediatamente anterior, inclusive, até a Data de Corte, exclusive, não
obstante os demais termos e condições da escritura de emissão das Debêntures da 7ª Emissão,
não sendo admitidas frações das Debêntures da 7ª Emissão para a integralização das ações
subscritas no âmbito do Aumento de Capital. Mediante homologação do Aumento de Capital, as
Debêntures da 7ª Emissão dadas em pagamento à integralização serão canceladas.
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A remuneração das Debêntures da 7ª Emissão que forem dadas em pagamento à subscrição do
Aumento de Capital devida entre a Data de Corte, inclusive, e a data da respectiva homologação
do Aumento de Capital, exclusive, deverá ser paga pela Companhia no prazo de até 5 (cinco) dias
úteis contados da data de homologação do Aumento de Capital.
Em Caso de Aumento de Capital Mediante Capitalização de Lucros ou Reservas, o Emissor
21.
Deve Informar o Requerido no Art. 3º do Anexo 30-XXXII da Instrução CVM nº 480 de 7 de
dezembro de 2009:
Não aplicável.
22.
Em Caso de Aumento de Capital por Conversão de Debêntures ou Outros Títulos de Dívida
em Ações ou por Exercício de Bônus de Subscrição, o Emissor Deve Informar o Requerido no Art.
4º do Anexo 30-XXXII da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009:
Não aplicável.
23.
O Disposto nos Artigos. 1º a 4º do Anexo 30, XXXII da Instrução CVM 480/09 Não se Aplica
aos Aumentos de Capital Decorrentes de Plano de Opção, Caso em que o Emissor Deve Informar o
Requerido no Art. 5º do Anexo 30-XXXII da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009:
Não aplicável.
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IOCHPE-MAXION S.A.
CNPJ/MF 61.156.113/0001-75
NIRE 35.300.014.022
Companhia Aberta

Anexo I à
Comunicação sobre aumento de capital deliberado pelo conselho de administração nos termos do
Anexo 30-XXXII da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE FISCAL
REALIZADA EM 8 DE DEZEMBRO DE 2016
Data, Hora e Local: Em 8 de dezembro de 2016, às 17:00 horas, na filial da Iochpe-Maxion
1.
S.A. (“Companhia”), no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Luigi Galvani, 146 - 13
º andar.
Convocação: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros
2.
do Conselho Fiscal.
3.

Presença: Presentes a totalidade dos membros do Conselho Fiscal.

4.
Composição da Mesa: Presidente: Sr. Mauricio Diácoli; Secretário: Sr. Atademes Branco
Pereira, por designação da unanimidade dos conselheiros presentes.
5.
Ordem do Dia: Analisar e opinar sobre a proposta da administração a ser submetida à
assembleia geral de acionistas para aumentar o limite do capital autorizado da Companhia dos
atuais 33.600.000 (trinta e três milhões e seiscentas mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal, para 76.000.000 (setenta e seis milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal, tendo por finalidade viabilizar, sujeito às condições de mercado, um futuro aumento do
capital social da Companhia e emissão de bônus de subscrição como vantagem adicional.
6.
Deliberações: Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os
membros do Conselho de Fiscal, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, dando
cumprimento ao disposto no artigo 163, inciso III, da Lei nº 6.404/76 e suas alterações posteriores,
opinaram favoravelmente à proposta do Conselho de Administração da Companhia, a ser
submetida à assembleia geral de acionistas, relativa ao aumento do limite do capital autorizado da
Companhia dos atuais 33.600.000 (trinta e três milhões e seiscentas mil) ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, para 76.000.000 (setenta e seis milhões) de ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, tendo por finalidade viabilizar (i) o futuro aumento do capital
social da Companhia, a ser oportunamente deliberado pelo Conselho de Administração sujeito às
condições de mercado, no montante de até R$400.000.000,10 (quatrocentos milhões de reais e
dez centavos), mediante a emissão privada de até 31.496.063 (trinta e um milhões, quatrocentas e
noventa e seis mil e sessenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço
de emissão de R$12,70 (doze reais e setenta centavos) por ação; e (ii) a emissão de 0,10 (um
décimo) de bônus de subscrição de emissão da Companhia por nova ação subscrita no âmbito do
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referido futuro aumento de capital, como vantagem adicional, sendo que cada 1 (um) bônus de
subscrição assegurará a seu titular o direito de subscrever 1 (uma) ação, conforme proposta da
administração da Companhia. O Conselho Fiscal requereu que seja observado o direito de
preferência aos acionistas da companhia, nos termos do artigo 171 da Lei das Sociedades por
Ações, na subscrição das novas ações, consequentemente na proporção da quantidade de ações
ordinárias de que sejam titulares na data da realização da reunião do conselho de administração
que efetivar o Futuro Aumento de Capital. Adicionalmente, o Conselho recomendou à Companhia
que a data de verificação da base acionária da Companhia que poderá participar do Futuro
Aumento de Capital seja a data da RCA que aprovar o Futuro Aumento de Capital.
7.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que, depois de
lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros.
Assinaturas: Mauricio Diácoli - Presidente da mesa. Atademes Branco Pereira - Secretário.
Membros do Conselho de Fiscal: Ademar Rui Bratz, Mauricio Diácoli e Reginaldo Ferreira
Alexandre.
São Paulo, 8 de dezembro de 2016.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
______________________________
Atademes Branco Pereira
Secretário

13

