IOCHPE-MAXION S.A.
CNPJ 61.156.113/0001-75
NIRE 35.300.014.022
Companhia Aberta
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 23 DE ABRIL 2021
Mapa do escriturador

A IOCHPE-MAXION S.A. ("Companhia"), nos termos da Instrução CVM nº 481/09, informa que
recebeu o mapa de votação enviado pela instituição financeira prestadora dos serviços de
escrituração de ações de emissão da Companhia (“Escriturador”), consolidando os votos a
distância exercidos por meio dos agentes de custódia e os votos a distância enviados
diretamente ao Escriturador em relação à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser
realizada em 23 de abril de 2021. As informações do mapa do escriturador encontram-se na
planilha anexa.
São Paulo, 19 de abril de 2021.
Elcio Mitsuhiro Ito
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Mapa do Escriturador
Assembleia Geral Ordinária (AGO) – 23/04/2021 às 14:00h
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Descrição da Deliberação

Aprovar as contas dos administradores e as
demonstrações financeiras da Companhia relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Aprovar que o Conselho de Administração seja
composto de 9 (nove) membros titulares e 6 (seis)
membros suplentes, no próximo mandato unificado de
2 (dois) anos, que se encerrará na Assembleia Geral
Ordinária a realizar-se em 2023.
Indicação de todos os nomes que compõem a chapa
(Os votos indicados neste campo serão
desconsiderados caso o acionista detentor de ações
com direito a voto também preencha os campos
presentes na eleição em separado de membro do
conselho de administração e a eleição em separado de
que tratam esses campos ocorra) - Chapa proposta
pela administração da Companhia
Caso um dos candidatos que compõem a chapa
escolhida deixe de integrá-la, os votos
correspondentes às suas ações podem continuar
sendo conferidos à chapa escolhida?
Em caso de adoção do processo de eleição por voto
múltiplo, os votos correspondentes às suas ações
devem ser distribuídos em percentuais igualitários
pelos membros da chapa que você escolheu? [Caso o
acionista opte por “abster-se” e a eleição ocorra pelo
processo de voto múltiplo, seu voto deve ser
computado como abstenção na respectiva deliberação
da assembleia.]

Voto
Deliberação

Quantidade
de ações

Aprovar

17.951.631

Rejeitar

-

Abster-se

4.581.522

Aprovar

17.459.145

Rejeitar

1.117.878

Abster-se

3.956.130

Aprovar

13.914.718

Rejeitar

4.662.305

Abster-se

3.956.130

Sim

378.800

Não

18.198.223

Abster-se

3.956.130

Sim

591.927

Não

1.170.658

Abster-se

20.770.568

Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da %
(porcentagem) dos votos a ser atribuída

6

Dan Ioschpe (Titular) / Salomão Ioschpe (Suplente)

35,44%

Gustavo Berg Ioschpe (Titular) / Débora Berg Ioschpe (Suplente)

35,44%

Iboty Brochmann Ioschpe (Titular) / Claudia Ioschpe (Suplente)

3,73%

Mauro Litwin Iochpe (Titular) / Leandro Kolodny (Suplente)

3,73%

Israel Vainboim (Titular) (Conselheiro Independente) / Mauro Knijnik
(Suplente) (Conselheiro Independente)

3,73%

7

8

9

Nildemar Secches (Titular) (Conselheiro Independente) / Ronald John
Aldworth (Suplente) (Conselheiro Independente)

3,73%

Sergio Luiz Silva Schwartz (Titular) (Conselheiro Independente)

5,23%

Alexandre Gonçalves Silva (Titular) (Conselheiro Independente)

5,23%

Henrique Bredda (Titular) (Conselheiro Independente)

3,73%

Deseja requerer a adoção do processo de voto
múltiplo para eleição do Conselho de Administração,
nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976?
Fixar, para o exercício social de 2021, a remuneração
global dos administradores da Companhia em até R$
24.000.000,00, conforme indicado na Proposta da
Administração.

Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos
termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976?

Sim

453.414

Não

1.937.553

Abster-se

20.142.186

Aprovar

17.226.566

Rejeitar

1.350.457

Abster-se

3.956.130

Sim

21.140.220

Não

1.392.933

Abster-se
***

-

