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Comunicação sobre aumento de capital por 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 30 de outubro 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$ 13.160.121,00 (treze
milhões, cento e sessenta mil, cento e vinte um reais), mediante a emissão de 1.036.230 (hum
milhão, trinta e seis mil e duzentos e trinta ações) ações ordinárias de emissão da Companhia,
nominativas e sem valor nominal (“Ações”), ao preço de emissão de R$12,70 por ação, dentro do
limite do capital autorizado, em decorrência da conversão voluntária de 13.285 (treze mil,
duzentas e oitenta e cinco) debêntures objeto da 6ª emissão pública de debêntures conversíveis
em ações, da espécie quirografária, série única, emitidas pela Companhia em 1º de abril de 2013
("Debêntures da 6ª Emissão"), conforme solicitação de conversão recebida e realizada no período
entre 28 de setembro de 2017 até a presente data, nos termos da Cláusula 6.9 da escritura de
emissão das Debêntures da 6ª Emissão.
Desta forma, o capital social da Companhia passa R$ 1.262.652.926,00 (hum bilhão, duzentos e
sessenta e dois milhões, seiscentos e cinquenta dois mil, novecentos e vinte e seis reais), dividido
em 139.166.752 (cento e trinta e nove milhões, cento e sessenta e seis mil, setecentos e cinquenta
e duas) Ações, para o valor de R$ 1.275.813.047,00 (hum bilhão, duzentos e setenta e cinco
milhões, oitocentos e treze mil, e quarenta e sete reais) dividido em 140.202.982 (cento e
quarenta milhões, duzentas e duas mil, novecentas e oitenta e duas) Ações, todas subscritas e
integralizadas.
As ações emitidas pela Companhia em decorrência 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 Conversão,
conforme definido na escritura de emissão das Debêntures da 6ª Emissão.
São Paulo, 30 de outubro de 2017.

