IOCHPE-MAXION S.A.
CNPJ/MF 61.156.113/0001-75
NIRE 35.300.014.022
Companhia Aberta
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 FEVEREIRO DE 2019
1.
Data, Hora e Local: Aos 15 dias do mês de fevereiro de 2019, às 18:00 horas, na
filial da Iochpe-Maxion S.A. (“Companhia”) localizada no Município de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Rua Luigi Galvani, 146 - 13 º andar.
2.
Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da presença da
totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 26,
parágrafo segundo, do Estatuto Social da Companhia, ficando consignada a presença
dos Conselheiros na forma facultada no § 3º do referido artigo. Participou, ainda, da
reunião Sr. Atademes Branco Pereira.
3.
Composição da Mesa: Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretário: Sr. Atademes
Branco Pereira.
4.
Deliberações: Os Conselheiros, por unanimidade, tomaram as seguintes
deliberações:
4.1. Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário.
4.2. Com o fim de mitigar possível impacto na Companhia em virtude das obrigações
decorrentes do seu plano de incentivo de longo prazo, o qual prevê o pagamento de
um prêmio pecuniário a determinados diretores e empregados da Companhia,
corrigido de acordo com a valorização das ações de emissão da Companhia em bolsa
de valores, fica aprovado, conforme os termos do Art. 30, §1º “b”, da Lei nº 6.404/76,
da Instrução CVM nº 567/15 e do Artigo 27 (m) do Estatuto Social da Companhia, um
programa de recompra de ações de emissão da Companhia durante o período de 06
meses contados a partir de 18 de fevereiro de 2019, até o limite de 132.000 (cento e
trinta e duas mil) ações ordinárias, para permanência em tesouraria e posterior
cancelamento ou alienação, conforme detalhado no Comunicado sobre Negociação
de Ações de Própria Emissão, preparado na forma do Anexo 30-XXXVI da Instrução
CVM nº 480/09, que é ora aprovado por esse Conselho para divulgação.
4.3. Autorizar e ratificar a celebração pela Companhia de todos os atos, contratos e
documentos necessários ao cumprimento das deliberações anteriores.

5.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que,
depois de lida e aprovada, foi assinada pelo presidente da mesa, pelo secretário e pelos
conselheiros presentes em número suficiente para constituir a maioria necessária para
as deliberações tomadas na reunião. Assinaturas: Dan Ioschpe - Presidente; Atademes
Branco Pereira - Secretário; Conselheiros: Dan Ioschpe; Gustavo Berg Ioschpe; Nildemar
Secches; Iboty Brochmann Ioschpe; Sergio Luiz Silva Schwartz; Carlos Alberto Nolasco;
Israel Vainboim; Leandro Kolodny; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2019.

Dan Ioschpe
Presidente da mesa

Atademes Branco Pereira
Secretário
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NEGOCIAÇÃO DE AÇÕES DE PRÓPRIA EMISSÃO
ANEXO 30-XXXVI à INSTRUÇÃO CVM Nº 480, de 7 de dezembro de 2009
1. Justificar pormenorizadamente o objetivo e os efeitos econômicos esperados
da operação.
O programa de recompra tem por objetivo a aquisição de ações de emissão da
própria Companhia para mitigar possível impacto na Companhia em virtude das
obrigações decorrentes de seu plano de incentivo de longo prazo, o qual prevê
o pagamento de um prêmio pecuniário a determinados diretores e empregados
da Companhia, corrigido de acordo com a valorização das ações de emissão da
Companhia em bolsa de valores. Os termos do plano de incentivo de longo prazo
da Companhia encontram-se disponíveis ao mercado em geral no site da
Comissão de Valores Mobiliários, na seção “Plano de Remuneração Baseado em
Ações (exceto Plano de Opções)”. A Companhia manterá as ações adquiridas em
tesouraria podendo aliená-las em bolsa de valores para fins de utilização dos
recursos para o pagamento do prêmio mencionado acima. Não haverá
pagamento aos diretores ou empregados da Companhia mediante entrega de
ações.
2. Informar as quantidades de ações (i) em circulação e (ii) já mantidas em
tesouraria.
A Companhia possui: (i) 137.563.200 ações em circulação e (ii) 1.223.089 ações
em tesouraria.
3. Informar a quantidade de ações que poderão ser adquiridas ou alienadas.
A Companhia poderá adquirir até 132.000 (cento e trinta e duas mil) ações
ordinárias de sua própria emissão.
4. Descrever as principais características dos instrumentos derivativos que a
companhia vier a utilizar, se houver.
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não utilizará instrumentos
derivativos.

5. Descrever, se houver, eventuais acordos ou orientações de voto existentes
entre a Companhia e a contraparte das operações.
A Companhia realizará as operações em bolsa de valores, não tem conhecimento
de quem serão as contrapartes nas operações e não tem ou terá acordos ou
orientações de voto com tais contrapartes.
6. Na hipótese de operações cursadas fora de mercados organizados de valores
mobiliários, informar:
a. o preço máximo (mínimo) pelo qual as ações serão adquiridas (alienadas);
e
b. se for o caso, as razões que justificam a realização da operação a preços
mais de 10% (dez por cento) superiores, no caso de aquisição, ou mais de
10% (dez por cento) inferiores, no caso de alienação, à média da cotação,
ponderada pelo volume, nos 10 (dez) pregões anteriores;

Não aplicável, tendo em vista que as operações serão realizadas em bolsa de
valores.

7. Informar, se houver, os impactos que a negociação terá sobre a composição do
controle acionário ou da estrutura administrativa da sociedade.
A operação não causará impacto na composição do controle acionário da
companhia, o qual é difuso, ou na estrutura administrativa da sociedade.

8. Identificar as contrapartes, se conhecidas, e, em se tratando de parte
relacionada à Companhia, tal como definida pelas regras contábeis que tratam
desse assunto, fornecer ainda as informações exigidas pelo art. 8º da Instrução
CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009.
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia realizará operações em bolsa de
valores e não tem conhecimento de quem serão as contrapartes nas operações.
9. Indicar a destinação dos recursos auferidos, se for o caso.
A Companhia manterá as ações adquiridas em tesouraria podendo aliená-las em
bolsa de valores para fins de utilização dos recursos para o pagamento do prêmio
mencionado no item 1 acima. Não haverá pagamento aos diretores ou
empregados da Companhia mediante entrega de ações.

10. Indicar o prazo máximo para a liquidação das operações autorizadas.
A liquidação das operações será realizada em até 06 (seis) meses, contados a
partir de 18 de fevereiro de 2019, tendo como término o dia 18 de agosto de
2019.

11. Identificar instituições que atuarão como intermediárias, se houver.
As operações de aquisição serão realizadas no pregão da B3, com a
intermediação da seguinte instituição financeira: BTG Pactual Corretora de
Títulos e Valores Mobiliários S.A., com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº
3.477, 14º andar, parte, São Paulo - SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
43.815.158/0001-22.
12. Especificar os recursos disponíveis a serem utilizados, na forma do art. 7º, § 1º,
da Instrução CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015.
A recompra de ações será limitada aos Recursos Disponíveis da Companhia,
conforme definição do § 1º do artigo 7º da Instrução CVM nº 567/15. De acordo
com as informações financeiras mais recentes da Companhia, referentes ao
terceiro trimestre do exercício social de 2018, a Companhia possui Recursos
Disponíveis, conforme definido pela Instrução CVM nº 567/15, no montante de
R$ 265,4 milhões. Frise-se que a efetiva recompra das ações também dependerá
da existência de Recursos Disponíveis no momento da operação, de modo a
atender os ditames da Instrução CVM nº 567/15.
13. Especificar as razões pelas quais os membros do conselho de administração se
sentem confortáveis de que a recompra de ações não prejudicará o
cumprimento das obrigações assumidas com credores nem o pagamento de
dividendos obrigatórios, fixos ou mínimos.

O montante a ser empregado na recompra do total de 132.000 (cento e trinta e
duas mil) ações corresponde, considerando a cotação média ponderada entre os
dias 01 de fevereiro de 2019 até 14 de fevereiro de 2019, a aproximadamente
R$ 2.8 milhões. Este montante representa cerca de 1,0 % do caixa e equivalentes
de caixa total da Companhia, conforme as demonstrações financeiras da
Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2018. Tendo em
vista o percentual reduzido que representa do caixa, bem como a avaliação geral
da administração com relação à situação financeira da Companhia, os membros
do Conselho de Administração se sentem confortáveis de que a recompra de
ações não prejudicará o cumprimento das obrigações assumidas com credores
nem a capacidade da Companhia de realizar pagamento de dividendos
obrigatórios, fixos ou mínimos.

