PROPOSTA DE GRUPAMENTO
A Iochpe-Maxion comunica que o Conselho de Administração, em reunião realizada no dia 23 de Fevereiro
de 2005, deliberou levar a seguinte proposta para a próxima Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada
em 21 de Março de 2005:
1.
2.

Grupamento das ações ordinárias e preferenciais representativas do capital social da Companhia, na
proporção de 50 ações ordinárias ou preferenciais para cada ação ordinária ou preferencial, sem
alteração do capital social, na forma do artigo 12 da Lei No. 6404/76.
Alteração dos artigos 5º (Capital Social) e 6º (Capital Autorizado) do Estatuto Social para adequar o
número de ações que o capital social da Companhia passará a ser dividido em decorrência do
grupamento.

Objetivo: ajustar o valor unitário de cotação das ações ao padrão recomendado pela Bovespa de forma a
facilitar a negociação e aumentar a liquidez.
Proporção: As ações serão grupadas na proporção de 50 ações para 1, observadas as espécies, e após o
grupamento serão negociadas pela cotação unitária.
American Depositary Receipts (ADRs): Não haverá mudança na proporção de ações dos ADRs, que
continuarão a representar 25 ações preferências da Companhia.
Ajuste de Posição: os acionistas terão 30 dias a contar da data de publicação do aviso de acionistas para, a seu
livre critério, ajustar as respectivas posições acionárias, por espécie, mediante negociação em bolsa de valores
ou mercado de balcão.
Leilão: ao final do prazo de ajuste das posições, as sobras do grupamento serão separadas, agrupadas em
números inteiros, e em seguida vendidas em leilão na Bolsa de Valores de São Paulo pela cotação do dia, em
data a ser definida. Os valores resultantes serão creditados nas contas correntes dos detentores das frações, da
seguinte forma: acionistas com cadastro atualizado junto ao Banco Bradesco S.A. terão o valor creditado
diretamente em sua conta corrente; os demais acionistas deverão comparecer à agência do Banco Bradesco
S.A. de sua livre escolha para receber os respectivos valores; o valor correspondente aos acionistas
custodiados na CBLC – Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia será creditado a esta CBLC que se
encarregará de repassar aos acionistas através das sociedades corretoras; para os acionistas cujas ações
encontram-se bloqueadas ou com cadastro desatualizado, o valor será depositado junto ao Banco Bradesco
S.A. e mantido à disposição do respectivo acionista para pagamento, exclusivamente mediante apresentação
de documentação comprobatória de desbloqueio oi de identificação, conforme o caso.
A Administração

