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IOCHPE-MAXION S.A.
CNPJ 61.156.113/0001-75
NIRE 35.300.014.022
Companhia Aberta

São Paulo, 30 de março de 2020

Prezados Senhores Acionistas,
Em nome do Conselho de Administração, convidamos todos os Srs. Acionistas da IOCHPE-MAXION S.A.
(“Companhia”) para participar da Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia” ou “AGO”), a ser realizada no
dia 30 de abril de 2020, às 14:00 horas, na sede da Companhia, localizada no Município de Cruzeiro, Estado
de São Paulo, na Rua Dr. Othon Barcellos nº 83, Itagaçaba, nos termos do Edital de Convocação divulgado
em 30 de março de 2020.
Destacamos que as matérias a serem deliberadas na Assembleia estão descritas no Edital de Convocação,
na Proposta da Administração e no presente documento, o qual contempla orientações gerais para
participação na Assembleia.
Considerando as orientações do Ministério da Saúde para prevenção e enfrentamento da pandemia
decorrente do coronavírus (COVID-19) e visando à preservação da saúde dos acionistas da Companhia
e das demais pessoas envolvidas na realização da Assembleia, recomendamos que os senhores
Acionistas utilizem o boletim de voto a distância para participação na Assembleia, e o enviem,
preferencialmente, por meio dos prestadores de serviços aptos a coletar e transmitir instruções de
preenchimento do boletim (custodiante ou escriturador). Tal procedimento é simples e evita a
aglomeração de pessoas para a realização da Assembleia.
Ressaltamos que as informações e orientações contidas neste Manual não substituem ou alteram a
regulamentação ou a legislação pertinente às assembleias gerais e à participação dos acionistas, que
deverão ser cumpridas na sua integralidade. As práticas descritas neste Manual e adotadas pela
Companhia refletem ainda as regras estatutárias no que se refere aos documentos e formalidades
exigidos para a comprovação da qualidade de acionista e participação na Assembleia, não sendo exigidas
formalidades adicionais. Excepcionalmente, considerando o atual cenário de pandemia, algumas práticas
da Companhia foram flexibilizadas, visando estimular e facilitar a participação remota dos acionistas na
Assembleia via boletim de voto a distância.
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Dessa forma, solicitamos a todos examinar cuidadosamente os documentos relativos à Assembleia que
estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia, no site de Relações com Investidores
(www.iochpe.com.br), bem como na página da B3 (www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores.
Ficamos à disposição para esclarecimentos adicionais.

DAN IOSCHPE
Presidente do Conselho de Administração
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1. Informações e Orientações Gerais
O Edital de Convocação, a Proposta da Administração, o boletim de voto a distância, bem como os
documentos e as informações pertinentes aos assuntos incluídos na Ordem do Dia da Assembleia
encontram-se disponíveis na sede da Companhia e, também, nas páginas da Companhia
(www.iochpe.com.br), da B3 (www.b3.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br) na rede mundial de
computadores.
Nos termos do Artigo 12, Parágrafo Terceiro, do Estatuto Social da Companhia, só poderão participar da
Assembleia os acionistas cujas ações estejam registradas em seu nome até a data de sua realização.
Considerando as orientações do Ministério da Saúde para prevenção e enfrentamento da pandemia
decorrente do coronavírus (COVID-19) e visando à preservação da saúde dos acionistas da Companhia
e das demais pessoas envolvidas na realização da assembleia, recomendamos que os senhores
Acionistas utilizem o boletim de voto a distância para participação na Assembleia e o enviem,
preferencialmente, por meio dos prestadores de serviços aptos a coletar e transmitir instruções de
preenchimento do boletim (custodiante ou escriturador). Tal procedimento é simples e evita a
aglomeração de pessoas para a realização da Assembleia.
Não obstante, para a participação presencial, o acionista ou seu representante legal deverá comparecer
à Assembleia munido de documentos que comprovem sua identidade, sua qualidade de acionista e,
conforme o caso, seus poderes de representação, conforme descrito no presente Manual.
A Companhia realizará a Assembleia convocada conforme as informações abaixo:

Dia: 30 de abril de 2020
Local: Rua Dr. Othon Barcellos nº 83, Itagaçaba, Cruzeiro - SP
Horário: 14:00 horas
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2. Cópia do Edital de Convocação
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
São convocados os senhores acionistas da IOCHPE-MAXION S.A. ("Companhia") para participar da
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 30 de abril de 2020, às 14:00 horas, na sede da
Companhia, localizada no Município de Cruzeiro, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Othon Barcellos, nº 83,
Itagaçaba, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1.

Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da
Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;

2.

Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019, bem como ratificar a distribuição de dividendos;

3.

Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2020;

4.

Considerando a inclusão de candidatos para compor o Conselho Fiscal no boletim de voto a
distância por solicitação de acionistas na forma da regulamentação aplicável, decidir sobre a
instalação do Conselho Fiscal da Companhia;

5.

Caso o Conselho Fiscal seja instalado, deliberar sobre o seguinte:
5.1. Fixar o número de membros a compor o Conselho Fiscal;
5.2. Eleger os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal; e
5.3. Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal.
INSTRUÇÕES GERAIS:

Este edital de convocação, o manual da assembleia, bem como os documentos e as informações
pertinentes aos assuntos incluídos na ordem do dia antes mencionada, em especial os documentos a que
se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76 e os demais previstos nas Instruções da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 480/09 e nº 481/09, inclusive a Proposta da Administração, encontram-se
disponíveis na sede da Companhia e, também, nas páginas da Companhia (www.iochpe.com.br), da B3
(www.b3.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores.
Nos termos do Artigo 12, Parágrafo Terceiro, do Estatuto Social da Companhia, só poderão participar da
assembleia objeto deste edital de convocação os acionistas cujas ações estejam registradas em seu nome
até a data de realização da referida assembleia.
Considerando as orientações do Ministério da Saúde para prevenção e enfrentamento da pandemia
decorrente do coronavírus (COVID-19) e visando à preservação da saúde de seus acionistas e das demais
pessoas envolvidas na realização da assembleia, a Companhia recomenda que os senhores Acionistas
utilizem o boletim de voto a distância para participação na assembleia e o enviem, preferencialmente,
por meio dos prestadores de serviços aptos a coletar e transmitir instruções de preenchimento do
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boletim (custodiante ou escriturador). Tal procedimento é simples e evita a aglomeração de pessoas
para a realização da assembleia.
Voto a Distância
Observados os procedimentos previstos na Instrução da CVM nº 481/09, assim como as orientações
contidas no item 12.2 do Formulário de Referência da Companhia, no manual da assembleia e no boletim
de voto a distância relativo à assembleia a que se refere este edital, os acionistas poderão exercer o voto
por meio de preenchimento e entrega do boletim de voto a distância disponibilizado pela Companhia nas
páginas da Companhia (www.iochpe.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br) na rede mundial de
computadores.
Voto Presencial
Para serem admitidos à assembleia, as pessoas deverão provar a sua qualidade de acionistas ou de
representantes de acionistas mediante a exibição de: (i) documento hábil de sua identidade, (ii) no caso
de acionista pessoa jurídica, documentos que comprovem os poderes do representante legal, (iii)
comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais ou em custódia nos
termos do art. 41 da Lei nº 6.404/76 e, conforme o caso, (iv) instrumento de mandato com
reconhecimento da firma do outorgante ou assinado digitalmente com certificação digital no padrão da
ICP-Brasil.
A Companhia adotará medidas buscando evitar a disseminação do COVID-19 no âmbito da assembleia
presencial, conforme indicado no manual da assembleia. Não obstante, no contexto da atual pandemia,
a Companhia entende que o procedimento mais recomendável, seguro e eficaz é o exercício do voto a
distância, na forma prevista na legislação vigente.
O acionista pode ser representado na assembleia por procurador constituído há menos de 1 (um) ano,
desde que o procurador seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira,
cabendo ao administrador de fundos de investimento representar seus condôminos.
O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à assembleia munido dos documentos
mencionados neste edital ou poderá, a seu critério, entregá-los, até o dia 29 de abril de 2020 (inclusive),
na filial da Companhia localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Luigi Galvani,
nº 146, 13º andar, Brooklin Novo, CEP 04575-020, aos cuidados do Diretor de Relações com Investidores
da Companhia.
São Paulo - SP, 30 de março de 2020.
DAN IOSCHPE
Presidente do Conselho de Administração
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3. Orientações para Participação na Assembleia
Os acionistas poderão participar da Assembleia pessoalmente ou por procurador devidamente
constituído, conforme instruções abaixo.
A Companhia adotará medidas preventivas e de segurança buscando preservar a saúde dos participantes
e evitar a disseminação do COVID-19 no âmbito da assembleia presencial. Todavia, considerando as
orientações do Ministério da Saúde para prevenção e enfrentamento da pandemia e visando à
preservação da saúde dos acionistas da Companhia e das demais pessoas envolvidas na realização da
Assembleia, recomenda-se que os acionistas utilizem o boletim de voto a distância para participação na
Assembleia e o enviem, preferencialmente, por meio dos prestadores de serviços aptos a coletar e
transmitir instruções de preenchimento do boletim (custodiante ou escriturador). Tal procedimento é
simples e evita a aglomeração de pessoas para a realização da Assembleia. A Companhia entende que
esta é a medida mais segura e eficaz.

3.1.

Voto a distância:

Observados os procedimentos previstos na Instrução da CVM nº 481/09, assim como as orientações
contidas no item 12.2 do Formulário de Referência da Companhia, neste Manual e no boletim de voto a
distância relativo à Assembleia (“Boletim”), os acionistas poderão exercer o voto por meio de
preenchimento e entrega do Boletim disponibilizado pela Companhia nas páginas da Companhia
(www.iochpe.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores.
O acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância poderá: (i) transmitir as instruções de
preenchimento para prestadores de serviços aptos, ou (ii) preencher e entregar o presente Boletim
diretamente à Companhia, conforme orientações abaixo:

(i)

Exercício de voto por meio do escriturador ou custodiante

O acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância por intermédio de seu custodiante ou
do escriturador das ações de emissão da Companhia deverá transmitir as suas instruções de voto a eles,
observados os prazos constantes na Instrução CVM nº 481/09, e as regras determinadas pelo
correspondente prestador de serviços.
Para tanto, os acionistas deverão entrar em contato com o respectivo custodiante ou com o escriturador
e verificar os procedimentos e prazos por eles estabelecidos para a emissão das instruções de voto via
Boletim, bem como os documentos e informações por eles exigidos para tal finalidade. Nos termos da
Instrução CVM nº 481/09, o acionista deverá transmitir as instruções de preenchimento do Boletim para
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o seu custodiante ou para o escriturador em até 07 (sete) dias antes da data de realização da AGO, salvo
se prazo diverso for estabelecido por seu custodiante ou pelo escriturador.

(ii)

Envio diretamente à Companhia

Considerando o atual contexto de pandemia, em 2020 a Companhia adotará prática excepcional para a
entrega do Boletim, como segue:
O acionista que optar por enviar o Boletim diretamente à Companhia deverá entregar os documentos
abaixo indicados, em via física ou eletrônica:
I- Boletim devidamente preenchido, rubricado e assinado. Também será aceito o envio do Boletim
devidamente preenchido, rubricado e assinado digitalmente com certificação digital no padrão da ICPBrasil. Não serão exigidos o reconhecimento de firma de assinaturas, notarização ou consularização no
Boletim.
II- Cópia simples dos seguintes documentos:
 Para pessoas físicas: documento de identidade com foto do signatário do Boletim. Na hipótese
de representação por procurador, este deverá ter sido constituído há menos de 1 (um) ano e ser
acionista, administrador da Companhia ou advogado, observado ainda que a procuração deverá
conter reconhecimento de firma do outorgante ou ter sido assinado digitalmente com
certificação digital no padrão da ICP-Brasil.
 Para pessoas jurídicas: atual estatuto social, ou contrato social consolidado; documentos que
comprovem o(s) poderes do(s) signatário(s) do Boletim para representar o acionista; e
documento de identidade com foto do(s) signatário(s) do Boletim.
 Para fundos de investimento: atual regulamento consolidado do fundo; atual estatuto ou
contrato social consolidado do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a
política de voto do fundo; documentos que comprovem os poderes do(s) signatário(s) do Boletim
para representar o acionista; e documento de identidade com foto do(s) signatário(s) do Boletim.
A Companhia não exigirá a tradução de documentos que tenham sido originalmente emitidos em língua
portuguesa, inglesa ou espanhola. Documentos originalmente emitidos em qualquer outro idioma
deverão estar acompanhados da respectiva tradução juramentada para o português, inglês ou espanhol.
Os acionistas poderão encaminhar o seu Boletim e os documentos que o acompanham por qualquer dos
seguintes meios:

Página 9 de 14

–

Via protocolo físico na filial da Companhia localizada no Município de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Luigi Galvani, nº 146, 13º andar, Brooklin Novo, CEP 04.575-020, aos cuidados do
Diretor de Relações com Investidores da Companhia; ou

–

Via correio eletrônico (e-mail) para o endereço assembleia@iochpe.com.br. Nesta hipótese, o
Boletim e documentos que o acompanham deverão observar o formato PDF e o limite de até 20
MB para envio dos anexos.

O respectivo voto a distância somente será considerado válido obedecidos os termos acima e mediante a
entrega dos documentos até 07 (sete) dias antes da data da Assembleia Geral Ordinária, ou seja, até 23
de abril de 2020 (inclusive). Eventuais Boletins recebidos pela Companhia após essa data serão
desconsiderados.
A efetiva data de recebimento do voto será a data de recebimento, pela Companhia, do Boletim e de
todos os documentos que o acompanham, seja em via física ou em formato eletrônico, conforme indicado
acima. Excepcionalmente, considerando o atual contexto de pandemia, a Companhia não exigirá a
entrega dos documentos físicos para participação na AGO por meio do Boletim.

3.2.

Participação presencial:

A Companhia adotará medidas preventivas e de segurança buscando preservar a saúde dos participantes
e evitar a disseminação do COVID-19 no âmbito da Assembleia presencial, incluindo: (i) realizar a AGO em
ambiente amplo e arejado, (ii) disponibilizar álcool em gel e, quando aconselhável, máscara aos
presentes, (iii) disponibilizar canetas descartáveis para assinatura de atas e registros societários, e
(iv) adotar distanciamento seguro entre os presentes. Não obstante, no contexto da atual pandemia,
entendemos que o procedimento mais recomendável, seguro e eficaz é o exercício do voto a distância,
na forma prevista na legislação vigente e detalhada neste Manual.
Para serem admitidos presencialmente à Assembleia, os acionistas devem apresentar os seguintes
documentos: (i) documento oficial de identidade; (ii) no caso de acionista pessoa jurídica, documentos
que comprovem os poderes do representante legal; e (iii) comprovante de titularidade das ações
expedido pela instituição depositária das ações escriturais de emissão da Companhia ou pela instituição
responsável pela custódia, conforme o caso, contendo a respectiva participação acionária.

3.2.1. Representação por procurador:
O acionista poderá ser representado na Assembleia por procurador que deverá ter sido constituído há
menos de 01 (um) ano e ser acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira,
cabendo ao administrador de fundos de investimento representar seus condôminos, na forma do
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artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e do Artigo 12, Parágrafo Quinto, do Estatuto Social da Companhia. Os
acionistas que sejam pessoas jurídicas podem ser representados na Assembleia por meio de seus
representantes legais ou através de mandatários devidamente constituídos, de acordo com os atos
constitutivos da entidade e com as regras do Código Civil.
Para serem admitidos presencialmente à Assembleia, representantes legais de acionistas devem
apresentar os seguintes documentos: (i) documento oficial de identidade; (ii) instrumento de mandato
com firma reconhecida do outorgante ou assinado digitalmente com certificação digital no padrão da ICPBrasil; (iii) no caso de acionista pessoa jurídica, documentos que comprovem os poderes do outorgante
da procuração; e (iv) comprovante de titularidade das ações expedido pela instituição depositária das
ações escriturais de emissão da Companhia ou pela instituição responsável pela custódia, conforme o
caso, contendo a respectiva participação acionária.
A representação de acionistas estrangeiros deverá ser feita nos termos da lei aplicável. A autenticidade
dos documentos deverá ser comprovada mediante autenticação, reconhecimento de firma, notarização
e/ou consularização ou apostila, conforme aplicável.
Apresentamos, para tanto, o seguinte modelo de procuração, de uso facultativo, a ser adaptado para o
caso de pessoas jurídicas:
PROCURAÇÃO
Pelo presente instrumento particular de mandato (“Procuração”), [acionista],
[qualificação] (“Outorgante”), neste ato nomeia e constitui como [seu/sua] procurador(a)
o(a) Sr(a). [nome], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador(a) da carteira de
identidade n° [_________] e inscrito(a) no CPF/ME sob o nº [_________], [Endereço]
(“Outorgado”), ao(à) qual confere poderes para representar o(a) Outorgante na
Assembleia Geral Ordinária da IOCHPE-MAXION S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 61.156.113/0001-75 (“Companhia”), a ser realizada, em primeira convocação, em 30
de abril de 2020, assinar o Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia e a
ata da referida Assembleia Geral, bem como apreciar, discutir e votar os assuntos
constantes da respectiva ordem do dia, em conformidade com as orientações
estabelecidas abaixo:
Ordem do dia:
1. Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
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2. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019, bem como ratificar a distribuição de dividendos, conforme detalhado na
Proposta da Administração.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
3. Fixar, para o exercício social de 2020, a remuneração global dos administradores da
Companhia em até R$ 25.000.000,00, conforme indicado na Proposta da Administração.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
4. Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei 6404, de
1976?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
5. Caso o Conselho Fiscal seja instalado na forma da lei aplicável, aprovar que o Conselho
Fiscal seja composto de 3 (três) membros titulares e 3 (três) membros suplentes, para o
mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2021.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
6. Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista poderá indicar tantos candidatos
quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral) - Limite de vagas a
serem preenchidas: 3
ANTÔNIO CARLOS FOSCHINI (titular) / OSCAR ANTONIO FONTOURA BECKER
(suplente)
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
MAURÍCIO DIÁCOLI (titular) / LUIZ DE PAIVA BRANCO (suplente)
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
REGINALDO FERREIRA ALEXANDRE (titular) / PAULO ROBERTO FRANCESCHI
(suplente)
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
WILLIAM CORDEIRO (titular) / THIAGO COSTA JACINTO (suplente)
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
ANA PAULA PINHO CANDEROLO (titular) / HELOISA BELOTTI BEDICKS (suplente)
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
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7. Caso o Conselho Fiscal seja instalado na forma da lei aplicável, fixar a remuneração do
Conselho Fiscal no valor mínimo previsto para cada membro em exercício nos termos do
artigo 162, § 3º, da Lei nº 6.404, de 1976, conforme indicado na Proposta da
Administração
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Este instrumento é válido por [_____], a partir da data de sua assinatura. Ou até o
primeiro dia útil após a realização da Assembleia Geral aqui referida.
[Local], [Data].
[Assinatura]

3.2.2. Outras informações
O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia munido com os documentos
acima mencionados ou poderá, a seu critério, entregá-los, até o dia 29 de abril de 2020 (inclusive), na filial
da Companhia localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Luigi Galvani, nº 146,
13º andar, Brooklin Novo, CEP 04575-020, aos cuidados do Diretor de Relações com Investidores da
Companhia.
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4. Informações adicionais e documentos pertinentes às matérias a serem
deliberadas na AGO
Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, em seu site de Relações com
Investidores, bem como na página da B3 e da CVM na rede mundial de computadores, o Edital de
Convocação, a Proposta da Administração e o Boletim.
Com a finalidade de auxiliar os acionistas a tomarem uma decisão sobre as matérias elencadas no Edital
de Convocação da AGO, recomendamos a leitura atenta da referida Proposta da Administração.
Para solucionar qualquer dúvida deve ser contatada a Diretoria de Relações com Investidores, pelo
telefone +55 (11) 5508-3830 ou pelo e-mail ri@iochpe.com.br.

*****
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