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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, em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 09
de junho de 2020, que os titulares das debêntures da oitava, nona e décima emissões de
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da Companhia,
aprovaram, nesta data, a concessão de renúncia e perdão prévios para a eventual não
observância pela Companhia do índice financeiro previsto nas escrituras das respectivas
emissões, sem que haja a configuração de evento de inadimplemento nos termos das
respectivas escrituras de emissão, com a observância de certas condições resolutivas, nos
termos do artigo 127 da Lei n.º 10.406/02 (Código Civil), conforme indicado nas atas das
respectivas Assembleias Gerais de Debenturistas disponíveis que se encontram 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.
São Paulo, 26 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, following to the
Relevant Fact disclosed on June 9, 2020, that the holders of the debentures of the eighth, ninth
and tenth issuances of the Company approved, on this date, the granting of prior waiver and
forgiveness for any non-compliance with the financial index provided for in the deeds of the
respective issuance by the Company, without the configuration of default event under the terms
of the respective deed of issue, with the observance of certain resolute conditions, under the
terms of article 127 of Law No. 10,406 (Civil Code), as indicated in the minutes of the respective
General Debenture Holders Meetings available on the pages of the Company
(http://www.iochpe.com.br), 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.

São Paulo, June 26, 2020.
Elcio Mitsuhiro Ito
Chief Financial and Investors Relation Office

