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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, dando continuidade a sua estratégia de gestão
do endividamento, avalia a viabilidade de realizar uma captação de recursos no mercado
internacional, diretamente ou por meio de uma ou mais controladas da Companhia, mediante
a emissão de títulos representativos de dívida no exterior, vinculadas a metas de
sustentabilidade (sustainability-linked notes), visando ao alongamento do perfil da dívida
consolidada da Companhia.
A realização da operação está sujeita à futura análise e aprovação pela administração da
Companhia e às condições de mercado, dentre outros fatores relacionados a operações dessa
natureza.
Este fato relevante não constitui uma oferta ou venda de valores mobiliários no Brasil, nos
Estados Unidos da América (“EUA”) ou em qualquer outra jurisdição. A emissão das
sustainability-linked notes, caso ocorra, não será registrada na CVM, na Comissão de Valores
Mobiliários dos EUA nos termos da Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933 (“Securities Act”)
ou lei de valores mobiliários de qualquer estado dos EUA, ou em qualquer outra jurisdição. As
sustainability-linked notes não podem ser ofertadas e não serão vendidas no Brasil, exceto em
circunstâncias que não constituam uma oferta pública ou uma distribuição não autorizada nos
termos da legislação e regulamentação brasileiras. As sustainability-linked notes não poderão
ser oferecidas ou vendidas nos EUA na ausência de registro ou de uma isenção de registro, nos
termos do Securities Act e qualquer legislação estadual aplicável.

São Paulo, 22 de abril de 2021.

Elcio Mitsuhiro Ito
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT

IOCHPE-MAXION S.A. (“Company”), pursuant to the provisions of article 157, paragraph 4, of
Law 6,404/76 and to the Instruction nº 358/02 issued by the Brazilian Securities and Exchange
Commission (“CVM”), hereby informs its shareholders and the market that, consistent with its
liability management strategy, the Company is evaluating the possibility of raising proceeds,
directly or indirectly via one or more of its subsidiaries, through a sustainability-linked notes
offering in the international capital markets to extend the Company’s debt profile.
The offering is subject to future analysis and approval by the Company’s management and to
market conditions, among other factors customary for this type of transaction.
This material fact does not constitute an offer or sale of securities in Brazil, the United States of
America or any other jurisdiction. The issuance of the sustainability-linked notes, if any, will not
be registered with the CVM, the United States Securities and Exchange Commission under the
U.S. Securities Act of 1933, as amended (“Securities Act”) or the securities laws of any state of
the United States, or any other jurisdiction. The sustainability-linked notes may not be offered
or sold in Brazil, except in circumstances which do not constitute an unauthorized public offering
or distribution pursuant to Brazilian laws and regulation. The sustainability-linked notes may not
be offered or sold in the United States absent registration under the Securities Act or pursuant
to an applicable exemption from the registration requirements under the Securities Act and any
applicable state securities laws.

São Paulo, April 22, 2021.

Elcio Mitsuhiro Ito
Chief Financial and Investor Relations Officer

