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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, face às incertezas e impactos em seus negócios
decorrentes da pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) derivada do
novo coronavírus (COVID-19), e conforme aprovado pelo Conselho de Administração da
Companhia em reunião realizada nesta data, às 18:00h, a Companhia convocará, em 10 de junho
de 2020, Assembleias Gerais de Debenturistas da oitava, nona e décima emissões de debêntures
simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da Companhia, para deliberarem
sobre a concessão de renúncia e perdão temporários prévios para a eventual não observância
do índice financeiro previsto na escritura da respectiva emissão pela Companhia, sem que haja
a configuração de evento de inadimplemento previsto na escritura da respectiva emissão, com
a observância de certas condições resolutivas, nos termos do artigo 127 da Lei n.º 10.406, de
10 de janeiro de 2002, conforme alterada (Código Civil), a serem disponibilizadas através das
Propostas da Administração relativas às respectivas emissões.
Mais informações sobre as Assembleias Gerais de Debenturistas estarão disponíveis nos
respectivos editais de convocação e nas respectivas Propostas da Administração a serem
disponibilizadas para consulta, em 10 de junho de 2020, nas páginas da Companhia
(http://www.iochpe.com.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br) e da
CVM (http://www.cvm.gov.br – Sistema Empresas.NET) na rede mundial de computadores e na
sede social da Companhia.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados caso venha a existir qualquer
fato novo sobre este assunto que deva ser divulgado, na forma da lei e da regulamentação da
CVM.
São Paulo, 09 de junho de 2020.
Elcio Mitsuhiro Ito
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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RELEVANT FACT
IOCHPE-MAXION S.A. ("Company"), pursuant to article 157, paragraph 4, of Law 6,404 / 76
("Brazilian Corporation Law"), and to the Instruction of the Brazilian Securities and Exchange
Commission ("CVM") nº 358/02, informs its shareholders and the market that, in light of the
uncertainties and impacts on the Company’s businesses arising from the pandemic declared by
the World Health Organization, caused by the new coronavirus (COVID-19), and as approved by
the Company's Board of Directors on the date hereof, at 06:00 PM, the Company will summon,
on June 10, 2020, General Debenture Holders' Meetings of the eighth, ninth and tenth issuances
of debentures of the Company, in order to pass resolution on a prior temporary waiver for, if
any, non-compliance with the financial index provided for in the indentures of the respective
debenture issuances, without triggering an event of default as provided for in the indenture of
the debentures, provided that certain conditions met, pursuant to article 127 of Law No. 10,406,
of January 10, 2020, as amended (Civil Code). Such conditions will be made available through
the Management Proposal related to the respective issue, disclosed by the Company on June
10, 2020.
More information about the General Debenture Holders Meetings will be available in the
respective summon notices and in the respective Management Proposals which will be made
available for consultation, on June 10, 2020, on the websites of the Company
(http://www.iochpe.com.br), of B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br) and CVM
(http://www.cvm.gov.br - Sistema Empresas.NET) on the world wide web and at the Company's
headquarters.
The Company will keep its shareholders and the market informed if there is any new fact about
this matter that must be disclosed, in accordance with the law and CVM regulations.
São Paulo, June 09, 2020.
Elcio Mitsuhiro Ito
Chief Financial and Investors Relation Office

