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Companhia Aberta
Ata da Assembleia Geral Ordinária 

realizada em 19 de abril de 2018
1. Data, Hora e Local: Aos 19 dias do mês de abril de 2018, às 
14:00 horas, na sede da Iochpe-Maxion S.A. (“Companhia”), localiza-
da no Município de Cruzeiro, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Othon 
Barcellos, 83. 2. Convocação: Edital de convocação publicado nas 
edições dos dias 20, 21 e 22 de março de 2018 do Diário Ofi cial do 
Estado de São Paulo , no Caderno Empresarial, às folhas 112, 60, 81, 
respectivamente, e do jornal Valor Econômico, às folhas E19, E20 e 
E7, respectivamente. 3. Presença: Presentes acionistas titulares de 
80.092.661 ações representativas de 53,63% do capital social com 
direito de voto da Companhia, conforme assinaturas constantes no 
livro de Presença dos Acionistas e boletins de voto a distância váli-
dos, recebidos nos termos da regulamentação da Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”). Presentes, ainda, o Sr. Paulo Marcio Almada dos 
Santos, Diretor Estatutário da Companhia, Sr. Danhiel Augusto Reis, 
na qualidade de representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores 
Independentes, Sr. Edward Ruiz, Coordenador do Comitê de Auditoria 
Estatutário, e Sr. Maurício Diácoli, membro titular do Conselho Fiscal. 
4. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Atademes Branco Pereira, 
por designação unânime dos acionistas presentes. Secretário: Sr. Paulo 
Marcio Almada dos Santos. 5. Ordem do Dia: Os acionistas foram con-
vocados para deliberar sobre o seguinte: (a) tomar as contas dos admi-
nistradores, examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras da 
Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2017; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2017, bem como ratifi car a 
distribuição de dividendos; e (c) fi xar a remuneração global dos admi-
nistradores da Companhia para o exercício de 2018. 6. Deliberações: 
Inicialmente, o presidente da mesa realizou a leitura do mapa de vota-
ção sintético consolidando os votos proferidos a distância, o qual per-
maneceu à disposição para consulta dos acionistas presentes, nos ter-
mos do § 4º do artigo 21-W da Instrução CVM nº 481/2009. Em seguida, 
foram tomadas as seguintes deliberações: 6.1. Após exame e discus-
são sobre a matéria, por unanimidade dos acionistas votantes, tendo 
sido computados 52.781.675 votos favoráveis, nenhum voto contrário 
e 27.310.986 abstenções ou impedimentos legais, foram aprovadas, 
sem ressalvas, as contas e o relatório da administração, bem como as 
demonstrações fi nanceiras da Companhia relativas ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas de suas notas 
explicativas, os quais, juntamente com o relatório dos auditores inde-
pendentes da Companhia, o parecer do Conselho Fiscal e o relatório do 
Comitê de Auditoria Estatutário correspondentes, foram publicados, em 
21 de fevereiro de 2018, no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, no 
Caderno Empresarial 2, às folhas 3 a 12, e no jornal “Valor Econômico”, 
às folhas E7 a E18. Registra-se que tais documentos se encontram 
à disposição dos acionistas presentes, tendo as referidas publicações 
sido arquivadas na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, 
em 01 de março de 2018, sob os nº 101.962/18-6 e nº 101.963/18-0, 
respectivamente. 6.2. Após exame e discussão sobre a matéria, por 
maioria dos acionistas votantes, tendo sido computados 77.547.809 
votos favoráveis, 2.544.852 votos contrários e nenhuma abstenção, foi 
aprovada a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2017 indicada no relatório da administração 
antes mencionado, bem como a ratifi cação da distribuição de dividen-
dos aos acionistas, conforme deliberado na reunião do Conselho de 
Administração realizada em 20 de fevereiro de 2018, às 14:00 horas, no 
valor de R$ 5.194.686,21, equivalente a R$ 0,0366615 por ação, a título 
de dividendos referentes aos resultados do exercício de 2017, cujos 
valores foram disponibilizados aos acionistas em 15 de março de 2018. 
6.3. Após exame e discussão sobre a matéria, por maioria dos acio-
nistas votantes, tendo sido computados 51.806.477 votos favoráveis, 
23.362.556 votos contrários e 4.923.628 abstenções, foi fi xada a remu-
neração global dos administradores da Companhia para o exercício de 
2018 no valor de até R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), caben-
do ao Conselho de Administração a distribuição individual do referido 
valor nos termos do estatuto social da Companhia. 6.4. Registra-se 
o recebimento de pedido de instalação do Conselho Fiscal por par-
te de acionistas representando mais de 2% das ações com direito a 
voto de emissão da Companhia. No entanto, considerando que não 
foram indicados pelos acionistas presentes candidatos aos assentos 
do Conselho Fiscal, verifi cou-se restar prejudicado o referido pedido 
de instalação, não tendo havido manifestação contrária dos acionistas. 
6.5. Finalmente, por unanimidade dos acionistas votantes, foi autori-
zada a lavratura da presente ata na forma de sumário, bem como sua 
publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas nos termos 
dos §§ 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/1976, conforme altera-
da. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a 
presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi as-
sinada pelo presidente e secretário da mesa e pelos acionistas presen-
tes. Cruzeiro, SP, 19 de abril de 2018. Assinaturas: Atademes Branco 
Pereira, presidente da mesa. Paulo Marcio Almada dos Santos, secre-
tário. Certifi camos que a presente é cópia fi el da ata original lavrada 
no livro próprio. Atademes Branco Pereira - Presidente da mesa; Paulo 
Marcio Almada dos Santos - Secretário. JUCESP sob nº 216.407/18-7, 
em 27/04/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 19 de abril de 2018
1. Data, Hora e Local: Aos 19 dias do mês de abril de 2018, às 14:00 horas, na sede da Iochpe-Maxion 
S.A. (“Companhia”), localizada no Município de Cruzeiro, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Othon 
Barcellos, 83. 2. Convocação: Edital de convocação publicado nas edições dos dias 20, 21 e 22 de março 
de 2018 do Diário Ofi cial do Estado de São Paulo , no Caderno Empresarial, às folhas 112, 60, 81, respecti-
vamente, e do jornal Valor Econômico, às folhas E19, E20 e E7, respectivamente. 3. Presença: Presentes 
acionistas titulares de 80.092.661 ações representativas de 53,63% do capital social com direito de voto 
da Companhia, conforme assinaturas constantes no livro de Presença dos Acionistas e boletins de voto a 
distância válidos, recebidos nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). 
Presentes, ainda, o Sr. Paulo Marcio Almada dos Santos, Diretor Estatutário da Companhia, Sr. Danhiel 
Augusto Reis, na qualidade de representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, 
Sr. Edward Ruiz, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, e Sr. Maurício Diácoli, membro titular 
do Conselho Fiscal. 4. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Atademes Branco Pereira, por designação 
unânime dos acionistas presentes. Secretário: Sr. Paulo Marcio Almada dos Santos. 5. Ordem do Dia: 
Os acionistas foram convocados para deliberar sobre o seguinte: (a) tomar as contas dos administrado-
res, examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras da Companhia relativas ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2017; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2017, bem como ratifi car a distribuição de dividendos; e (c) fi xar 
a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2018. 6. Deliberações: 
Inicialmente, o presidente da mesa realizou a leitura do mapa de votação sintético consolidando os votos 
proferidos a distância, o qual permaneceu à disposição para consulta dos acionistas presentes, nos ter-
mos do § 4º do artigo 21-W da Instrução CVM nº 481/2009. Em seguida, foram tomadas as seguintes 
deliberações: 6.1. Após exame e discussão sobre a matéria, por unanimidade dos acionistas votantes, 
tendo sido computados 52.781.675 votos favoráveis, nenhum voto contrário e 27.310.986 abstenções 
ou impedimentos legais, foram aprovadas, sem ressalvas, as contas e o relatório da administração, bem 
como as demonstrações fi nanceiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de de-
zembro de 2017, acompanhadas de suas notas explicativas, os quais, juntamente com o relatório dos 
auditores independentes da Companhia, o parecer do Conselho Fiscal e o relatório do Comitê de Auditoria 
Estatutário correspondentes, foram publicados, em 21 de fevereiro de 2018, no Diário Ofi cial do Estado 
de São Paulo, no Caderno Empresarial 2, às folhas 3 a 12, e no jornal “Valor Econômico”, às folhas E7 
a E18. Registra-se que tais documentos se encontram à disposição dos acionistas presentes, tendo as 
referidas publicações sido arquivadas na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, em 01 de 
março de 2018, sob os nº 101.962/18-6 e nº 101.963/18-0, respectivamente. 6.2. Após exame e discus-
são sobre a matéria, por maioria dos acionistas votantes, tendo sido computados 77.547.809 votos fa-
voráveis, 2.544.852 votos contrários e nenhuma abstenção, foi aprovada a destinação do lucro líquido 
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 indicada no relatório da administração antes 
mencionado, bem como a ratifi cação da distribuição de dividendos aos acionistas, conforme delibera-
do na reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de fevereiro de 2018, às 14:00 horas, no 
valor de R$ 5.194.686,21, equivalente a R$ 0,0366615 por ação, a título de dividendos referentes aos 
resultados do exercício de 2017, cujos valores foram disponibilizados aos acionistas em 15 de março 
de 2018. 6.3. Após exame e discussão sobre a matéria, por maioria dos acionistas votantes, tendo sido 
computados 51.806.477 votos favoráveis, 23.362.556 votos contrários e 4.923.628 abstenções, foi fi xa-
da a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2018 no valor de até 
R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), cabendo ao Conselho de Administração a distribuição individu-
al do referido valor nos termos do estatuto social da Companhia. 6.4. Registra-se o recebimento de pedido 
de instalação do Conselho Fiscal por parte de acionistas representando mais de 2% das ações com direito 
a voto de emissão da Companhia. No entanto, considerando que não foram indicados pelos acionistas 
presentes candidatos aos assentos do Conselho Fiscal, verifi cou-se restar prejudicado o referido pedido 
de instalação, não tendo havido manifestação contrária dos acionistas. 6.5. Finalmente, por unanimidade 
dos acionistas votantes, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, bem como sua 
publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 130 da 
Lei nº 6.404/1976, conforme alterada. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a 
presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi assinada pelo presidente e secretário 
da mesa e pelos acionistas presentes. Cruzeiro, SP, 19 de abril de 2018. Assinaturas: Atademes Branco 
Pereira, presidente da mesa. Paulo Marcio Almada dos Santos, secretário. Certifi camos que a presente 
é cópia fi el da ata original lavrada no livro próprio. Atademes Branco Pereira - Presidente da mesa; Paulo 
Marcio Almada dos Santos - Secretário. JUCESP sob nº 216.407/18-7, em 27/04/2018. (a) Flávia R. Britto 
Gonçalves - Secretária Geral.
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