
IOCHPE-MAXION S.A.
CNPJ/MF nº 61.156.113/0001-75  –  NIRE 35.300.014.022

Companhia Aberta
Ata de Reunião do Conselho de Administração 

realizada em 28 de março de 2018
1. Data, Hora e Local: Aos 28 dias do mês de março de 2018, às 
17:00 horas, na fi lial da Iochpe-Maxion S.A. (“Companhia”) localizada 
no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Luigi Galvani, 
146 - 13º andar. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convoca-
ção em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho 
de Administração. Presente ainda o Sr. Atademes Branco Pereira. 
3. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretário: 
Sr. Atademes Branco Pereira. 4. Deliberações: Os Conselheiros, por 
unanimidade dos presentes, deliberaram: 4.1 Aprovar a proposta da 
Diretoria no sentido de aumentar o capital social da controlada aus-
tríaca Iochpe-Maxion Austria GmbH (“Iochpe Austria”) no montante de 
até R$ 450,0 milhões, a ser totalmente subscrito e integralizado pela 
Companhia, de forma que a Iochpe Austria possa subscrever e integra-
lizar um aumento de capital social de sua controlada, a Iochpe Holding 
LLC (“IHL”), a qual utilizará tais recursos para (i) pré-pagamento do 
Loan Agreement fi rmado pela IHL em 2016, cujo montante original foi 
US$ 275.000.000,00 (duzentos e setenta e cinco milhões de dólares 
dos Estados Unidos da América) e (ii) pagamentos de custos e des-
pesas relacionados ao item (i). 4.2 Autorizar que a Companhia e suas 
controladas, por meio de seus diretores e/ou procuradores devidamen-
te constituídos, pratique todos os atos e assine todos os documentos 
que sejam necessários ou convenientes ao cumprimento das delibe-
rações anteriores; ratifi cando-se, por fi m, todos os atos já praticados 
com tal fi nalidade. 5. Encerramento: Nada mais havendo a ser trata-
do, lavrou-se a presente ata, na forma de sumário, que, depois de lida 
e aprovada, foi assinada pelo presidente da mesa, pelo secretário e 
pelos conselheiros presentes. Assinaturas: Dan Ioschpe - Presidente; 
Atademes Branco Pereira - Secretário; Conselheiros: Dan Ioschpe; 
Sergio Luiz Silva Schwartz; Gustavo Berg Ioschpe; Nildemar Secches; 
Iboty Brochmann Ioschpe; Carlos Alberto Nolasco; Israel Vainboim; 
Leandro Kolodny; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira. São 
Paulo, 28 de março de 2018. Dan Ioschpe - Presidente da mesa; 
Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP sob nº 183.172/18-8, 
em 16/04/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de março de 2018
1. Data, Hora e Local: Aos 28 dias do mês de março de 2018, às 17:00 horas, na fi lial da Iochpe-Maxion 
S.A. (“Companhia”) localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Luigi Galvani, 
146 - 13º andar. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da presença da to-
talidade dos membros do Conselho de Administração. Presente ainda o Sr. Atademes Branco Pereira. 
3. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretário: Sr. Atademes Branco Pereira. 
4. Deliberações: Os Conselheiros, por unanimidade dos presentes, deliberaram: 4.1 Aprovar a proposta 
da Diretoria no sentido de aumentar o capital social da controlada aus tríaca Iochpe-Maxion Austria GmbH 
(“Iochpe Austria”) no montante de até R$ 450,0 milhões, a ser totalmente subscrito e integralizado pela 
Companhia, de forma que a Iochpe Austria possa subscrever e integralizar um aumento de capital social 
de sua controlada, a Iochpe Holding LLC (“IHL”), a qual utilizará tais recursos para (i) pré-pagamento do 
Loan Agreement fi rmado pela IHL em 2016, cujo montante original foi US$ 275.000.000,00 (duzentos e 
setenta e cinco milhões de dólares dos Estados Unidos da América) e (ii) pagamentos de custos e des-
pesas relacionados ao item (i). 4.2 Autorizar que a Companhia e suas controladas, por meio de seus dire-
tores e/ou procuradores devidamente constituídos, pratique todos os atos e assine todos os documentos 
que sejam necessários ou convenientes ao cumprimento das deliberações anteriores; ratifi cando-se, por 
fi m, todos os atos já praticados com tal fi nalidade. 5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, 
lavrou-se a presente ata, na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelo presi-
dente da mesa, pelo secretário e pelos conselheiros presentes. Assinaturas: Dan Ioschpe - Presidente; 
Atademes Branco Pereira - Secretário; Conselheiros: Dan Ioschpe; Sergio Luiz Silva Schwartz; Gustavo 
Berg Ioschpe; Nildemar Secches; Iboty Brochmann Ioschpe; Carlos Alberto Nolasco; Israel Vainboim; 
Leandro Kolodny; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira. São Paulo, 28 de março de 2018. Dan 
Ioschpe - Presidente da mesa; Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP sob nº 183.172/18-8, em 
16/04/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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