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FATO RELEVANTE
IOCHPE-MAXION S.A. ("Companhia"), nos termos do disposto no artigo 157, § 4º, da Lei
nº 6.404/76 e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358/02, vem
informar aos seus acionistas e ao mercado que, face às incertezas e impactos em seus negócios
decorrentes da pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) derivada do
novo coronavírus (COVID-19), e conforme aprovado pelo Conselho de Administração da
Companhia em reunião realizada nesta data, às 18:00h, a Companhia convocará, em 10 de junho
de 2020, Assembleias Gerais de Debenturistas da oitava, nona e décima emissões de debêntures
simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da Companhia, para deliberarem
sobre a concessão de renúncia e perdão temporários prévios para a eventual não observância
do índice financeiro previsto na escritura da respectiva emissão pela Companhia, sem que haja
a configuração de evento de inadimplemento previsto na escritura da respectiva emissão, com
a observância de certas condições resolutivas, nos termos do artigo 127 da Lei n.º 10.406, de
10 de janeiro de 2002, conforme alterada (Código Civil), a serem disponibilizadas através das
Propostas da Administração relativas às respectivas emissões.
Mais informações sobre as Assembleias Gerais de Debenturistas estarão disponíveis nos
respectivos editais de convocação e nas respectivas Propostas da Administração a serem
disponibilizadas para consulta, em 10 de junho de 2020, nas páginas da Companhia
(http://www.iochpe.com.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br) e da
CVM (http://www.cvm.gov.br – Sistema Empresas.NET) na rede mundial de computadores e na
sede social da Companhia.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados caso venha a existir qualquer
fato novo sobre este assunto que deva ser divulgado, na forma da lei e da regulamentação da
CVM.
São Paulo, 09 de junho de 2020.
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