IOCHPE-MAXION S.A.
CNPJ/MF 61.156.113/0001-75
NIRE 35.300.014.022
Companhia Aberta
Comunicado ao Mercado

A IOCHPE-MAXION S.A. ("Companhia") informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que,
nesta data, seu Conselho de Administração homologou o último aumento do capital social
decorrente de conversão de debêntures da 6ª emissão pública de debêntures conversíveis em
ações, emitidas pela Companhia em 1º de abril de 2013, com vencimento em 1º de abril de
2018 (“Debêntures da 6ª Emissão”).
Adicionalmente, comunica-se que todas as Debêntures da 6ª Emissão em circulação foram
convertidas por solicitação de seus detentores, nos termos da escritura de emissão, e o capital
social da Companhia passou a ser de R$ 1.407.536.100,80 (hum bilhão, quatrocentos e sete
milhões, quinhentos e trinta e seis mil, cem reais e oitenta centavos), dividido em 150.574.876
(cento e cinquenta milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, oitocentos e setenta e seis)
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, todas subscritas e integralizadas. Desta
forma, todas as Debêntures da 6ª Emissão (código ISIN BRMYPKDBO040) deixaram de ser
negociadas.

São Paulo, 28 de março de 2018.
Augusto Ribeiro Junior
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

IOCHPE-MAXION S.A.
CNPJ/MF 61.156.113/0001-75
NIRE 35.300.014.022
Publicly-held Company
Notice to Market

IOCHPE-MAXION S.A. ("Company") informs its shareholders and the market that, on this date,
the Board of Directors of the Company ratified the last capital increase resulting from the
conversion of the debentures of its 6th public issuance into shares (“Debentures of the 6th
Issuance”). The Debentures were issued by the Company on April 1, 2013, with maturity on
April 1, 2018.
The Debentures of the 6th Issuance have been converted at the request of their holders, under
the terms of the Indenture. The corporate capital of the Company was raised to R$
1,407,536,100.80 (one billion, four hundred and seven million, five hundred and thirty six
thousand, one hundred Reais and eighty cents), divided into 150,574,876 ( one hundred and
fifty million, five hundred and seventy four thousand, eighty hundred and seventy six) common
shares, nominative and without par value, all subscribed and paid in. Therefore, all Debentures
of the 6th Issuance (ISIN code BRMYPKDBO040) are no longer traded.
São Paulo, March 28, 2018.
Augusto Ribeiro Junior
Chief Financial and Investor Relations Officer

