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COMUNICADO AO MERCADO
Esclarecimentos sobre questionamentos enviados pela CVM

IOCHPE-MAXION S.A. ("Companhia"), em referência ao Ofício nº 196/2020/CVM/SEP/GEA-1,
de 9 de junho de 2020, por meio do qual são solicitados esclarecimentos a respeito da notícia
veiculada pelo jornal "Valor Econômico", em 9 de junho de 2020, sob o título "Smartfit, Iochpe
e Atma reúnem debenturistas", vem esclarecer o que se segue.
Inicialmente, transcreve-se abaixo o questionamento constante do referido Ofício:
"Ofício nº 196/2020/CVM/SEP/GEA-1
Rio de Janeiro, 9 de junho de 2020.
Ao Senhor
ELCIO MITSUHIRO ITO
Diretor de Relações com Investidores da IOCHPE-MAXION S.A.
Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar - Brooklin Novo São Paulo – SP
CEP: 04575-020
E-mail: dri@iochpe.com.br
Assunto: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia.
Senhor Diretor,
1. Reportamo-nos à notícia veiculada nesta data no Valor Econômico, intitulada 'Smartﬁt, Iochpe
e Atma reúnem debenturistas', em que constam as seguintes informações:
"A rede de academias Smartﬁf, a produtora de rodas automotivas Iochpe-Maxion e a empresa de
call center Atma estão marcando conversas com debenturistas para rediscutir termos das
emissões.
Os problemas surgiram ou foram agravados pela pandemia. Iochpe e Smartfit estão sinalizando
que não vão cumprir compromissos ﬁnanceiros (“covenants”) das emissões. A regra é que elas não
podem apresentar a dívida líquida e o Ebitda, maior o que 3 vezes. Em tempos de covid-19, é
esperado que os debenturistas perdoem o descumprimento, mas cobrem prêmio por isso.
Na divulgação de resultados do primeiro trimestre, a Iochpe já atingiu esse patamar de 3 vezes,
ante 2,2 em dezembro de 2019. A retomada dos resultados da empresa está atrelada à
recuperação da indústria automotiva, embora já esteja reabrindo suas unidades.
O Valor apurou que alguns bancos que têm as debêntures da Iochpe em carteira já estão liderando
as conversas com outros debenturistas. A Iochpe não deu entrevista".
2. A respeito, solicitamos o envio de manifestação em relação à veracidade da notícia no que tange
à Companhia, e, caso aﬁrmativo, explique os motivos pelos quais entendeu não se tratar de fato
relevante, bem como comente outras informações consideradas importantes sobre o tema.
3. Tal manifestação deverá ocorrer por meio do Sistema Empresa.NET, categoria: Comunicado ao
Mercado, tipo: Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3, assunto: Notícia Divulgada
na Mídia, a qual deverá incluir a transcrição deste ofício. O atendimento à presente solicitação de
manifestação por meio de Comunicado ao Mercado não exime a eventual apuração de

responsabilidade pela não divulgação tempestiva de Fato Relevante, nos termos da Instrução CVM
nº 358/02.
Alertamos que, de ordem da Superintendência de Relações com Empresas, no uso de suas
atribuições legais e, com fundamento no inciso II, do art. 9º, da Lei nº 6.385/76, e na Instrução
CVM nº 608/19, caberá a determinação de aplicação de multa cominatória, no valor de R$
1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de outras sanções administrativas, pelo não cumprimento da
exigência contida neste ofício, enviado exclusivamente por e-mail, até 10.06.2020, não obstante o
disposto no parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/02.
Atenciosamente,"

1.
Inicialmente, cumpre esclarecer que, conforme Fato Relevante em 20 de março de
2020, a Companhia vem adotando medidas em decorrência das incertezas e impactos em seus
negócios decorrentes da pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
derivada do novo coronavírus (COVID-19).
2.
Assim, dada a notória expectativa de piora do cenário macroeconômico e,
consequentemente, dos resultados financeiros da Companhia, esta buscou, diligentemente e de
forma preventiva, antecipar discussões preliminares com debenturistas e agente fiduciário
relacionadas à concessão de renúncia e perdão temporários prévios para a eventual não
observância do índice financeiro previsto nas escrituras da oitava, nona e décima emissões de
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da Companhia, sem,
no entanto, poder naquele momento determinar sob quais condições tais concessões seriam
obtidas.
3.
Convém informar que a informação "A regra é que elas não podem apresentar
alavancagem, medida pela relação entre a dívida líquida e o Ebitda, maior do que 3 vezes.",
constante da matéria, é incorreta. O índice financeiro previsto nas escrituras de emissão de
debêntures da Companhia corresponde a uma relação entre a dívida líquida e o EBITDA ajustado
(conforme previstos nas respectivas escrituras) de 3,5 vezes. Em março de 2020 a relação entre
a dívida líquida e o EBITDA da Companhia era de 3,0 vezes, conforme divulgado em suas
informações financeiras trimestrais. A Companhia reforça que, até a presente data, não houve
qualquer descumprimento à cláusula que trata de tal índice financeiro constante das escrituras
de tais emissões. Por tais razões, a administração da Companhia esclarece o seu entendimento
de que o início das discussões referidas no parágrafo anterior não constituía um Fato Relevante.
4.
Considerando a evolução do assunto, o Conselho de Administração da Companhia, em
reunião realizada em 9 de junho de 2020, às 18h, aprovou a convocação das assembleias gerais
de debenturistas da oitava, nona e décima emissões de debêntures da Companhia, para
deliberarem sobre a concessão de renúncia e perdão temporários prévios para a eventual não
observância do índice financeiro previsto nas respectivas escrituras, sem que haja a
configuração de evento de inadimplemento, com a observância de certas condições resolutivas;
Nesse momento, foi divulgado Fato Relevante, diante da concretude das condições a serem
propostas pela Administração da Companhia aos debenturistas, as quais foram disponibilizadas
nesta data nas Propostas da Administração relativas às respectivas assembleias.
5.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados com relação ao tema
aqui mencionado.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
Elcio Mitsuhiro Ito
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

