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FATO RELEVANTE

A IOCHPE-MAXION S.A. (“Companhia”), nos termos do disposto no §4º do artigo 157 da Lei
n.º 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por
Ações”), e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 358/02, vem a
público informar que o Conselho de Administração da Companhia, em reunião ocorrida
nesta data (“RCA”), aprovou um Programa de Recompra de ações de emissão da
Companhia, sob as seguintes condições (“Programa de Recompra”): (1) O Programa de
Recompra tem por objetivo a aquisição de ações de emissão da própria Companhia em
virtude de seu plano de incentivo de longo prazo, o qual prevê o pagamento de prêmio
pecuniário a determinados diretores e empregados da Companhia, corrigido de acordo
com valorização das ações de emissão da Companhia em bolsa de valores, e visa a
eliminar ou reduzir o impacto nas obrigações da Companhia em decorrência da referida
valorização. (2) A Companhia poderá adquirir até 551.000 (quinhentos e cinquenta e
uma mil) ações ordinárias de sua própria emissão. (3) A Companhia possui: 128.854.424
ações em circulação e 680.813 ações em tesouraria. (4) A liquidação das operações será
realizada em até 06 (seis) meses, contados a partir de 22 de fevereiro de 2018, inclusive,
tendo como término o dia 22 de agosto de 2018. (5) As operações de aquisição serão
realizadas com a intermediação da seguinte instituição financeira: BTG Pactual
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com sede na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº 3.477, 14º andar, parte, São Paulo - SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
43.815.158/0001-22.
Em conformidade com o disposto no item 7.11.1 do Ofício Circular/CVM/SEP nº 01/17,
o Anexo 30-XXXVI à Instrução CVM Nº 480/09, com informações sobre a Recompra de
Ações, encontra-se disponível juntamente com a RCA no Módulo IPE do Sistema
Empresas.Net pela categoria “Reunião da Administração”, tipo “Conselho de
Administração”, espécie “Ata”, assunto “Aquisição de Ações de Emissão da Própria
Companhia”. A Diretoria da Companhia estabelecerá a oportunidade e a quantidade de
ações a serem adquiridas em observância aos limites e ao prazo de vigência
estabelecidos no programa e na regulamentação aplicável. A Companhia manterá as
ações adquiridas em tesouraria podendo aliená-las em bolsa de valores para fins de
utilização dos recursos para o pagamento do prêmio mencionado acima.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2018.
Augusto Ribeiro Junior
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

RELEVANT FACT

IOCHPE-MAXION S.A. (“Company”), pursuant to §4th of article 157 of Brazilian Law
nº 6,404, dated December 15, 1976, as amended (“Brazilian Corporate Law”), and to the
Instruction nº 358/02 of the Comissão de Valores Mobiliários (the “Brazilian Securities
Commission” or “CVM”), hereby announces that the Board of Directors of the Company,
at a meeting held on this date, approved a Share Repurchase Program (“SR Program”)
under the following conditions: (1) The SR Program aims at acquiring company-issued
shares in light of the long term incentive plan of the Company, which contemplates the
payment of a prize, in cash, to certain officers and key employees of the Company,
adjusted in accordance with the increase of the Company´s shares’ price on the stock
exchange, and aims at eliminating or reducing the impact on the Company´s obligations
as a result of such increase. (2) The Company may acquire up to 551,000 common shares
of its own emission. (3) The Company has: (i) 128,854,424 floating shares and (ii) 680,813
treasury shares. (4) The term of the SR Program will be of 06 (six) months from February
22, 2018 (inclusive) until August 22, 2018. (5) The purchase of the shares will be carried
out by the following financial institution: BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A., at Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º floor, São Paulo - SP,
Corporate Taxpayer´s ID (CNPJ) 43.815.158/0001-22.
In accordance with item 7.11.1 of Circular Letter CVM / SEP 01/17, Schedule 30-XXXVI
to CVM Instruction No. 480/09, further information on the SR Program is available
together with the RCA, in the IPE Module of the Empresas.Net System, the category "
Administration Meeting", type "Board of Directors", subsection "Act", under
"Acquisition of Shares Issued by the Company". The Company's Officers shall determine
the date and quantity of shares to be acquired in compliance with the limits and term
established in the program and in the applicable regulations. The Company will keep the
shares acquired in treasury and may sell them in the stock exchange for the purpose
funding the payment of the prize mentioned above.
São Paulo, February 20, 2018.
Augusto Ribeiro Junior
Chief Financial and Investor Relations Officer

