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COMUNICADO AO MERCADO
ESCLARECIMENTO SOBRE QUESTIONAMENTOS DA CVM/B3
NOTÍCIA DIVULGADA NA MÍDIA

TRANSCRIÇÃO DO OFÍCIO B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO 91/2019-SAE, DE
18/02/2019.
“18 de fevereiro de 2019
91/2019-SAE
Iochpe-Maxion S.A.
At. Sr. Augusto Ribeiro Junior
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 18/02/2019, sob o título
“Debênture da Iochpe-Maxion”, consta, entre outras informações, que:
1. A Iochpe-Maxion captou R$ 1,45 bilhão em debêntures, em uma oferta que teve uma
grande demanda e permitiu uma redução dos custos de captação;
2. A taxa dos títulos da 1ª série, de cinco anos e que somou R$ 338,800 milhões, caiu
de 1,25% mais a variação do CDI para 0,75% mais CDI;
3. Já o retorno das debêntures da 2ª série, de sete anos e que somou R$ 1,112 bilhão,
saiu a 0,95% mais a variação do CDI, abaixo do teto, que era de 1,50% mais CDI.
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até às 9hs de 19/02/2019, com
a sua confirmação ou não, bem como outras informações consideradas importantes.”
RESPOSTA DA COMPANHIA
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
Sra. Ana Lucia da Costa Pereira
Superintendência de Acompanhamento de Empresas e Ofertas de Valores Mobiliários
de Renda Variável
c.c.: CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
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Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o Mercado e
Intermediários
Assunto:

Resposta ao Ofício B3 91/2019-SAE de 18/02/2019

Prezados Senhores,
Em resposta ao Ofício B3 91/2019-SAE, de 18 de fevereiro de 2019, informamos que:
1.
Em 9 de janeiro de 2019, a Companhia divulgou Comunicado ao Mercado
pelo qual foi informada a aprovação da realização, pela Companhia, de sua nona
emissão de debêntures, no valor total de até R$450 milhões, em até duas séries, sendo
a primeira série com prazo de cinco anos e taxa de juros de CDI acrescida de sobretaxa
de até 1,25% ao ano, e a segunda série com prazo de sete anos e taxa de juros de CDI
acrescida de sobretaxa de até 1,50% ao ano (“Emissão”), objeto de oferta pública de
distribuição com esforços restritos, sob o regime de garantia firme de colocação para o
valor total da Emissão (“Oferta”). Nessa mesma data, foi divulgada também a ata da
reunião do Conselho de Administração da Companhia que aprovou a realização da
Emissão e da Oferta (Módulo IPE. Categoria: Reunião da Administração, Tipo: Conselho
de Administração, Espécie: Ata, Assunto: Realização da 9ª emissão de debêntures
simples).
2.
Em 15 de fevereiro de 2019, foi realizado, pelo coordenador líder da Oferta,
o comunicado de encerramento da Oferta por meio do sistema da CVM com as
informações exigidas pela regulamentação aplicável. Foi captado pela Compannhia o
valor de R$450 milhões, sendo a primeira série no valor de R$338,8 milhões, com taxa
de juros de CDI acrescida de sobretaxa de 0,75% ao ano, e a segunda série no valor de
R$111,2 milhões, com taxa de juros de CDI acrescida de sobretaxa de 0,95% ao ano.
3.
Em 18 de janeiro de 2019, dentro do prazo regulamentar, a Companhia
divulgou a escritura da Emissão, contendo suas demais características (Módulo IPE.
Categoria: Escrituras e aditamentos de debêntures, Assunto: Emissão de valores
mobiliários).
4.
Como exposto acima, a Emissão ocorreu dentro dos limites aprovados pelo
Conselho de Administração e de acordo com as informações divulgadas pela
Companhia. Restam, portanto, incorretas as informações veiculadas pelo jornal Valor
Econômico no que se refere ao montante da segunda série e, consequentemente, ao
valor total da emissão, devendo os investidores e o mercado em geral se pautarem pelas
informações divulgadas pela Companhia em seus comunicados oficiais e documentos
arquivados na CVM e na B3.
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Atenciosamente,

Augusto Ribeiro Junior
Diretor de Relações com Investidores
Iochpe-Maxion S.A.

