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Comunicação sobre aumento de capital por exercício de bônus de subscrição e conversão de
debêntures homologado em reunião do conselho de administração, nos termos do
Anexo 30-XXXII da Instrução CVM n.º 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada

IOCHPE-MAXION S.A. ("Companhia"), em cumprimento ao Art. 30 da Instrução CVM n.º 480/09,
conforme alterada, e nos termos do Anexo 30-XXXII da referida Instrução, comunica que seu
Conselho de Administração, em reunião realizada em 06 de março de 2017, nos termos do
Art. 166, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações e do Art. 6º do estatuto social da Companhia,
homologou o aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 21.371.814,00 (vinte e um
milhões, trezentos e setenta e um mil, oitocentos e quatorze reais), mediante a emissão de
1.682.820 (um milhão, seiscentas e oitenta e duas mil, oitocentas e vinte) ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia, ao preço de emissão de R$12,70 por
ação, dentro do limite do capital autorizado, em decorrência do exercício voluntário de 1.682.820
(um milhão, seiscentos e oitenta e dois mil, oitocentos e vinte) bônus de subscrição emitidos pela
Companhia em 1º de abril de 2014 ("Bônus de Subscrição"), 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"),
conforme solicitações de exercício recebidas e confirmadas entre os dias 10 de fevereiro de 2017 e
24 de fevereiro de 2017 (“Período de Referência”), nos termos da Cláusula 9 do Anexo I da
escritura de emissão das Debêntures da 7ª Emissão (“Características dos Bônus de Subscrição”).
Desta forma, o capital social da Companhia passa de R$1.137.100.560,90 (um bilhão, cento e
trinta e sete milhões, cem mil, quinhentos e sessenta reais e noventa centavos), dividido em
129.280.739 (cento e vinte e nove milhões, duzentas e oitenta mil, setecentas e trinta e nove)
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$ 1.158.472.374,90 (um bilhão, cento e
cinquenta e oito milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, trezentos e setenta e quatro reais e
noventa centavos), dividido em 130.963.559 (cento e trinta milhões, novecentas e sessenta e três
mil, quinhentas e cinquenta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
Esclarece-se, ainda, que o capital social acima indicado contempla o aumento do capital social da
Companhia, 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, aprovado pelo Conselho de
Administração da Companhia em 10 de janeiro de 2017, o qual está sujeito à homologação parcial

nos termos dos avisos aos acionistas divulgados pela Companhia naquela mesma data, em 14 de
fevereiro de 2017 e em 01 de março de 2017.
As ações emitidas pela Companhia em decorrência do exercício dos Bônus de Subscrição e da
conversão das Debêntures da 6ª Emissão terão as mesmas características e condições e gozarão
dos mesmos direitos e vantagens das demais ações de emissão da Companhia, nos termos de seu
estatuto social, bem como farão jus a quaisquer direitos deliberados em atos societários da
Companhia, inclusive no que se refere ao direito a dividendos integrais que venham a ser
deliberados, a partir da Data de Exercício (conforme definido nas Características dos Bônus de
Subscrição) e da Data de Conversão (conforme definido na escritura de emissão das Debêntures
da 6ª Emissão), conforme o caso, mesmo que se refiram a resultados de exercícios anteriores ao
das referidas datas.
São Paulo, 06 de março de 2017.
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