
PROSPECTO PRELIMINAR DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES,  
DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, DA SEXTA EMISSÃO DE 

 

 

Iochpe-Maxion S.A. 
Companhia Aberta – CVM nº 11.932 

Rua Dr. Othon Barcellos 83, CEP 12730-900, Cruzeiro, SP 
CNPJ nº 61.156.113/0001-75 – NIRE 35.300.014.022 

Código ISIN BRMYPKDBO040 
 

R$320.000.000,00 
 

Classificação de Risco: Standard & Poor’s: “brA”. 
 

Distribuição pública de 320.000 debêntures nominativas, escriturais, conversíveis em ações, da espécie quirografária, da Iochpe-Maxion S.A. (“Companhia”), com 
valor nominal unitário de R$1.000,00 (“Debêntures”), perfazendo o montante de R$320.000.000,00 na data de emissão, qual seja, 1º de abril de 2013 (“Data 
de Emissão”), sob a coordenação do Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder”) e do Banco Fator S.A. (“Banco Fator”, e, em conjunto com o Coordenador 
Líder, “Coordenadores”), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada 
(“Instrução CVM 400”), e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”). 

Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento, organizado pelos Coordenadores, nos termos do artigo 23, parágrafos 1º e 2º, e do 
artigo 44 da Instrução CVM 400, sem recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou máximos, para a definição, com a Companhia, da Remuneração 
(conforme definido neste Prospecto), observado o limite previsto na seção “Informações Sobre a Oferta – Características da Emissão e das Debêntures – 
Remuneração”, deste Prospecto. 

As Debêntures serão registradas para distribuição no mercado primário e negociação no mercado secundário (a) por meio do MDA – Módulo de Distribuição de 
Ativos e do Módulo CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, respectivamente, ambos administrados e operacionalizados pela CETIP S.A. – Mercados Organizados 
(“CETIP”), sendo a distribuição e a negociação liquidadas e as Debêntures custodiadas na CETIP; e (b) por meio do DDA – Sistema de Distribuição de Ativos e do 
Sistema de Negociação BOVESPAFIX, respectivamente, ambos administrados e operacionalizados pela BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e 
Futuros (“BM&FBOVESPA”), sendo processadas pela BM&FBOVESPA a custódia e a liquidação financeira da Oferta e da negociação das Debêntures. 

A emissão das Debêntures (“Emissão”) e a Oferta foram aprovadas pelo conselho de administração da Companhia em reuniões realizadas (i) em 7 de março 
de 2013, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) em 13 de março de 2013 e publicada no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo (“DOESP”) e no jornal “Valor Econômico” em 8 de março de 2013; e (ii) em 27 de março de 2013, cuja ata será arquivada na JUCESP e publicada 
no DOESP e no jornal “Valor Econômico”. 

Este prospecto (“Prospecto”) não deve, em qualquer circunstância, ser considerado recomendação de compra das Debêntures. Ao decidir por adquirir as 
debêntures, potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e avaliação da condição financeira da Companhia, de suas atividades e dos riscos 
decorrentes do investimento nas Debêntures. 

O investimento nas Debêntures não é adequado a investidores que (i) necessitem de liquidez, tendo em vista a possibilidade de serem pequenas ou 
inexistentes as negociações das Debêntures no mercado secundário; e/ou (ii) não estejam dispostos a correr o risco de crédito de empresa do setor privado 
e/ou do setor de autopeças e de equipamentos ferroviários. 

O Agente Fiduciário presta serviços de agente fiduciário na quinta emissão de debêntures da Companhia, consistindo em 124.000 debêntures 
simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, e, adicionalmente, garantidas por fiança da Iochpe Holdings, com valor nominal 
unitário de R$10.000,00, totalizando, portanto, R$1.240.000.000,00, com prazo de nove anos, sendo toda a emissão garantida por penhor da 
totalidade do capital social da Iochpe Holdings, penhor da totalidade do capital social da Maxion Wheels e cessão fiduciária de direitos creditórios 
de titularidade da Companhia e de Hayes Lemmerz Indústria de Rodas S.A., existentes e originados no futuro decorrentes da venda de produtos e 
serviços de qualquer natureza pelas outorgantes a terceiros, correspondendo tais direitos de crédito a 100% de sua receita operacional, não tendo 
ocorrido, até esta data, qualquer evento de resgate, amortização, repactuação ou inadimplemento. 

Este Prospecto deve ser lido em conjunto com as informações apresentadas no Formulário de Referência da Companhia, que é parte integrante deste 
Prospecto. 

OS INVESTIDORES DEVEM LER AS SEÇÕES “4. FATORES DE RISCO” E “5. RISCOS DE MERCADO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, AS SEÇÕES 
“SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA” E A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, DESTE 
PROSPECTO, PARA CIÊNCIA DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO AO INVESTIMENTO NAS 
DEBÊNTURES. 

A Oferta foi registrada pela CVM em [•] de [•] de 2013, sob o nº CVM/SRE/DEB/2013/[•]. 

O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS 
OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA EMISSORA, BEM COMO SOBRE DAS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS. 
 

 

“A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, atendendo, 
assim, a(o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos de informação exigidos pela ANBIMA, não cabendo à ANBIMA qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou 
ofertantes, das Instituições Participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública (programa). Este selo não implica recomendação de investimento. O registro ou análise prévia da presente distribuição não 
implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos.” 

 

Coordenadores 
 

  
 

A data deste Prospecto Preliminar é 28 de março de 2013. A
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DEFINIÇÕES 

Para os fins desde Prospecto, os termos “nós” e “nossos” e verbos na primeira pessoa do plural 
referem-se à Emissora, em conjunto com suas subsidiárias, salvo referência diversa neste Prospecto 
Preliminar. Os termos indicados abaixo terão o significado a eles atribuídos nesta Seção, salvo 
referência diversa neste Prospecto Preliminar: 

Ações Ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da 
Emissora. 

AGD Assembleia Geral de Debenturistas. 

Agente Fiduciário Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. 

O Agente Fiduciário presta serviços de agente fiduciário na 
quinta emissão de debêntures da Companhia, consistindo em 
124.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da 
espécie com garantia real, e, adicionalmente, garantidas por 
fiança da Iochpe Holdings, com valor nominal unitário de 
R$10.000,00, totalizando, portanto, R$1.240.000.000,00, com 
prazo de nove anos, sendo toda a emissão garantida por penhor 
da totalidade do capital social da Iochpe Holdings, penhor da 
totalidade do capital social da Maxion Wheels e cessão fiduciária 
de direitos creditórios de titularidade da Companhia e de Hayes 
Lemmerz Indústria de Rodas S.A., existentes e originados no 
futuro decorrentes da venda de produtos e serviços de qualquer 
natureza pelas outorgantes a terceiros, correspondendo tais 
direitos de crédito a 100% de sua receita operacional, não tendo 
ocorrido, até esta data, qualquer evento de resgate, 
amortização, repactuação ou inadimplemento. 

ANBIMA ANBIMA – Associação Brasileira de Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais. 

Anúncio de Encerramento Anúncio de Encerramento da Oferta a ser publicado no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo, no jornal “Valor Econômico”, edição 
nacional, pela Companhia e Coordenadores, nos termos do artigo 29 
da Instrução CVM 400. 

Anúncio de Início  Anúncio de início da Oferta, nos termos do artigo 52 da Instrução CVM 
400 o qual será publicado no jornal Valor Econômico e no DOESP. 

Auditor Independente Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes para o exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2012 e KPMG Auditores 
Independentes para os exercícios sociais encerrados em 31 de 
dezembro de 2011 e 2010. 

Aviso ao Mercado Aviso ao mercado sobre a Oferta, nos termos do artigo 53 da 
Instrução CVM 400. 

Banco Liquidante Itaú Unibanco S.A., instituição financeira com sede na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza 
Aranha 100. 

BM&FBOVESPA BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. 
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BOVESPAFIX Sistema de Negociação de Títulos de Renda Fixa da BM&FBOVESPA.

BR GAAP ou Práticas 
Contábeis adotadas  
no Brasil 

As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas 
incluídas na legislação societária brasileira e os Pronunciamentos, as 
Orientações e as Interpretações técnicas emitidos pelo CPC e 
aprovados pela CVM. 

Brasil ou País República Federativa do Brasil.

Banco Itaú BBA ou 
Coordenador Líder 

Banco Itaú BBA S.A.

Banco Fator ou 
Coordenador 

Banco Fator S.A.

BNDESPAR BNDES Participações S.A.

CADE Conselho Administrativo de Defesa Econômica. 

CETIP Cetip S.A. – Mercados Organizados.

Cetip21 Módulo CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado e 
operacionalizado pela CETIP. 

CMN Conselho Monetário Nacional.

Código Civil Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada. 

Código ANBIMA de 
Atividades Conveniadas 

Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Atividades 
Conveniadas, datado de 9 de junho de 2010.  

Companhia, Emissora  
ou Iochpe-Maxion 

Iochpe-Maxion S.A.

Conselho de Administração Conselho de Administração da Companhia.

Consultores Legais Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados para a Companhia e 
Pinheiro Guimarães – Advogados, para os Coordenadores. 

Contrato de Distribuição Contrato de Coordenação e Distribuição Pública de Debêntures 
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, da Sexta Emissão de 
Iochpe-Maxion S.A.”, entre a Companhia e os Coordenadores. 

Controlada Controlada da Companhia conforme definição de controle prevista 
no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações, incluindo a Ventura. 

Controladora Controladora da Companhia conforme definição de controle prevista 
no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações. 

Coordenador Líder Banco Itaú BBA S.A.

Coordenadores O Coordenador Líder e o Banco Fator, quando referidos em conjunto.

CPC Comitê de Pronunciamentos Contábeis.
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CVM Comissão de Valores Mobiliários.

Data de Emissão Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 
1º de abril de 2013. 

Data de Integralização A data em que ocorrer a subscrição e integralização por meio do 
MDA e do DDA, à vista, das Debêntures, no ato da subscrição. 

Data de Vencimento Prazo das Debêntures será de cinco anos, contados da Data de 
Emissão, vencendo-se, portanto, em 1º de abril de 2018. 

DDA Sistema de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado 
pela BM&FBOVESPA. 

Debêntures 320.000 debêntures nominativas, escriturais, conversíveis em ações, 
da espécie quirografária, da sexta emissão da Companhia, em série 
única, com valor nominal unitário de R$1.000,00, com as demais 
características previstas na Escritura de Emissão e neste Prospecto. 

Debêntures em Circulação Todas as Debêntures subscritas e integralizadas e não resgatadas, 
excluídas as Debêntures mantidas em tesouraria e, ainda, 
adicionalmente, para fins de constituição de quorum, pertencentes, 
direta ou indiretamente, (i) à Companhia; (ii) a qualquer 
controladora/Controladora, a qualquer Controlada e/ou a qualquer 
coligada de qualquer das pessoas indicadas no item anterior; ou (iii) a 
qualquer diretor, conselheiro, cônjuge, companheiro ou parente até o 
terceiro grau de qualquer das pessoas referidas nos itens anteriores. 

Debenturistas Os titulares das Debêntures.

DDA Sistema de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado 
pela BM&FBOVESPA. 

Dias Úteis ou Dia Útil Qualquer dia no qual haja expediente nos bancos comerciais na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, e que não seja sábado ou domingo. 

DOESP Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Encargos Moratórios Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer valor devido 
pela Emissora aos Debenturistas nos termos da Escritura de Emissão, 
adicionalmente ao pagamento da Remuneração, calculada pro rata 
temporis desde a Data de Emissão ou a data de pagamento de 
Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data 
do efetivo pagamento, sobre todos e quaisquer valores em atraso, 
incidirão, independentemente de aviso, notificação ou interpelação 
judicial ou extrajudicial, (i) juros de mora de 1% ao mês, calculados 
pro rata temporis desde a data de inadimplemento até a data do 
efetivo pagamento; e (ii) multa moratória de 2%. 

Escritura  Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures 
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, da Sexta Emissão de 
Iochpe-Maxion S.A., entre a Companhia e o Agente Fiduciário, e seus 
aditamentos. 
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Escriturador Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira com sede na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima 3.400, 10º andar. 

Evento de Inadimplemento Qualquer um dos eventos previstos na seção “Informações Sobre a 
Oferta – Características da Emissão e das Debêntures – Vencimento 
Antecipado”, deste Prospecto. 

Estatuto Social Estatuto Social da Emissora. 

Formulário de Referência Formulário de Referência da Emissora, conforme previsto na Instrução 
CVM 480, de 7 de dezembro de 2009, incorporado a este Prospecto 
por referência. 

Governo Federal Governo Federal da República Federativa do Brasil. 

Hayes Lemmerz Hayes Lemmerz Indústria de Rodas S.A. 

IFRS International Financial Reporting Standards, normas internacionais de 
relatório financeiro emitidas pelo International Accounting Standards 
Board – IASB. 

Instrução CVM 28 Instrução CVM nº 28, de 23 de novembro de 1983, conforme alterada. 

Instrução CVM 358 Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada. 

Instrução CVM 361 Instrução CVM nº 361, de 5 de março de 2002, conforme alterada. 

Instrução CVM 400 Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada. 

Instrução CVM 409 Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada. 

Instrução CVM 476 Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada. 

Instrução CVM 480 Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada. 

Iochpe Holdings Iochpe Holdings, LLC. 

Itaú BBA Banco Itaú BBA S.A., que atua como Coordenador Líder da Oferta. 

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo. 

Remuneração Os juros remuneratórios das Debêntures. 

Lei das Sociedades  
por Ações 

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. 

Lei do Mercado de  
Valores Mobiliários 

Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada. 

MDA Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado 
pela CETIP. 

Oferta  A presente oferta pública de distribuição de Debêntures. 
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Pessoas Vinculadas Investidores que sejam (a) controladores ou administradores da 
Emissora; (b) controladores ou administradores dos Coordenadores; 
(c) outras pessoas vinculadas à Oferta; ou (d) cônjuges, companheiros, 
ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau de cada 
uma das pessoas referidas nas alíneas (a), (b) ou (c) acima. 

Preço de Integralização As Debêntures serão subscritas e integralizadas por meio do MDA e 
do DDA, à vista, no ato da subscrição, e em moeda corrente nacional, 
pelo Valor Nominal. 

Primeira Data de Corte  
da Oferta Prioritária  

8 de março de 2013.

Procedimento de 
Bookbuilding 

Será adotado o procedimento de coleta de intenções de 
investimento, organizado pelos Coordenadores, nos termos do artigo 
23, parágrafos 1º e 2º, e do artigo 44 da Instrução CVM 400, sem 
recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou máximos, para a 
definição, com a Emissora, da Remuneração (conforme definido no 
item “Remuneração” abaixo), observado o limite previsto na seção 
“Informações Sobre a Oferta – Características da Emissão e das 
Debêntures – Remuneração” abaixo, inciso II. 

Prospecto Definitivo O Prospecto Definitivo desta Oferta, incluindo seus anexos e 
documentos incorporados por referência, a ser disponibilizado aos 
investidores na data de publicação do Anúncio de Início. 

Prospecto Preliminar  
ou Prospecto 

Este Prospecto Preliminar e seus anexos.

Prospectos Este Prospecto Preliminar e o Prospecto Definitivo, conjuntamente 
considerados. 

Quinta Emissão  
de Debêntures 

Quinta emissão de debêntures da Companhia, consistindo em 
124.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie 
com garantia real, e, adicionalmente, garantidas por fiança da Iochpe 
Holdings, com valor nominal unitário de R$10.000,00, totalizando, 
portanto, R$1.240.000.000,00, com prazo de nove anos, consistindo 
as garantias reais em penhor da totalidade do capital social da Iochpe 
Holdings, em penhor da totalidade do capital social da Maxion 
Wheels e na cessão fiduciária de direitos creditórios de titularidade da 
Companhia e de Hayes Lemmerz Indústria de Rodas S.A., existentes e 
originados no futuro decorrentes da venda de produtos e serviços de 
qualquer natureza pelas outorgantes a terceiros, correspondendo tais 
direitos de crédito a 100% de sua receita operacional, não tendo 
ocorrido, até esta data, qualquer evento de resgate, amortização, 
repactuação ou inadimplemento. 

Real ou R$ Moeda corrente do Brasil.

Saldo do Valor Nominal 
Unitário 

Valor Nominal Unitário das Debêntures remanescente após cada Data 
de Amortização. 
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Segunda Data de Corte  
da Oferta Prioritária 

15 de abril de 2013. 

Taxa DI Variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos 
Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma 
percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas 
diariamente pela CETIP, no informativo diário disponível em sua 
página na Internet (http://www.cetip.com.br). 

Valor Nominal Unitário R$1.000,00 (mil reais) na Data de Emissão.
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA EMISSORA 

Identificação da Companhia Iochpe-Maxion S.A. sociedade por ações inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 61.156.113/0001-75, com seus atos 
constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial 
do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 35 300 014 022, 
registrada como companhia aberta perante a CVM. 

Registro na CVM A Companhia está registrada na CVM sob o nº 11932.

Sede Localizada na Rua Dr. Othon Barcellos, 83, na Cidade de 
Cruzeiro, Estado de São Paulo, CEP 12730-010. 

Diretoria de Relações com 
Investidores e Atendimento  
aos Debenturistas 

Nossa Diretoria de Relações com Investidores está 
localizada na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo. O responsável por esta 
diretoria é o Sr. Oscar Antônio Fontoura Becker. O 
telefone do Departamento de Relações com Investidores é 
(55 11) 5508-3800, o fax é (55 11) 5506-7353 e o e-mail 
é ri@iochpe.com.br. O atendimento aos Debenturistas é 
feito pelo Diretor de Relações com Investidores. 

Auditores Independentes  
da Companhia 

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes para o 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 e 
KPMG Auditores Independentes para os exercícios sociais 
encerrados em 31 de dezembro de 2010 e 2011.  

Banco Liquidante da Emissão e 
Escriturador Mandatário 

O banco liquidante é o Itaú Unibanco S.A. e a instituição 
escrituradora das Debêntures é a Itaú Corretora de Valores S.A. 

Jornais nos quais divulga  
informações 

A Companhia divulga suas informações do DOESP e no 
jornal “Valor Econômico”. 

Websites na Internet 

 

O website da Companhia na Internet é: www.iochpe.com.br. 

As informações constantes do website da Companhia não 
são parte integrante deste Prospecto, nem se encontram 
incorporadas por referência a este. 
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IDENTIFICAÇÃO DOS ADMINISTRADORES, CONSULTORES E AUDITORES 

Companhia

Iochpe-Maxion S.A. 
Rua Luigi Galvani, nº 146, 13º andar 
04575-020, São Paulo, SP 
At.: Sr. Oscar A. Fontoura Becker 
Tel.: (55 51) 5508-3800 
Fax: (55 51) 5506-7353 
E-mail: ri@iochpe.com.br 
www.iochpe.com.br 
 

Coordenadores da Oferta

Coordenador Líder 
Banco Itaú BBA S.A. 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 4º andar 
04538-132, São Paulo, SP 
At.: Sr. Rogério Assaf Gonçalves Freire  
e Renata G. Dominguez 
Tel.: (55 11) 3708-2508 
Fax: (55 11) 3708-2533 
E-mail: rogerio.assaf@itaubba.com; 
renata.dominguez@itaubba.com 
www.itaubba.com.br 
 

Coordenador
Banco Fator S.A. 
Rua Renato Paes de Barros, nº 1.107, 11° e 
12º andares 
04530-001, São Paulo, SP 
At.: Sr. Mauro Monteiro de Miranda  
Tel.: (55 11) 3049-6178 
Fax: (55 11) 3842-5280 
E-mail: mauromiranda@bancofator.com.br 
www.bancofator.com.br 

Consultores Legais da Companhia

Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados
Av. Presidente JK, nº 1455, 10º andar 
04543-011, São Paulo, SP 
At.: Sra. Fabíola Cavalcanti 
Tel.: (55 11) 2179-4600 
Fax: (55 11) 2179-4597  
www.bmalaw.com.br  
 

Consultores Legais dos Coordenadores da Oferta

Pinheiro Guimarães – Advogados 
Av. Paulista, nº 1842, 24º Andar 
01310-923, São Paulo, SP 
At.: Sra. Ivie Moura Alves 
Tel.: (55 11) 4501-5000 
Fax: (55 11) 4501-5025 
http://www.pinheiroguimaraes.com.br 
 

 

Auditores Independentes da Companhia

Deloitte ToucheTohmatsu Auditores Independentes
Rua José Guerra, nº 127 
04719-030, São Paulo, SP  
At.: André Rafael de Oliveira  
Tel.: (55 11) 5186-1321  
Fax: (55 11) 5186-3582  
E-mail: rafaeloliveira@deloitte.com  
http://www.deloitte.com 

KPMG Auditores Independentes 
Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 33 
04530-904, São Paulo, SP 
At.: Sr. Wagner Bottino  
Tel.: (55 11) 2183-3129  
Fax: (55 11) 2183-3244 
www.kpmg.com.br 
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INFORMAÇÕES ADICIONAS  

Este Prospecto está disponível nos seguintes websites da CVM, da BM&FBOVESPA, da ANBIMA, dos 
Coordenadores da Oferta e da Companhia: 

• http://www.cvm.gov.br – nesse website clicar em “Participantes do Mercado”, escolher “Companhias 
Abertas”, em seguida clicar em “Prospectos de Ofertas Públicas de Distribuição”, digitar “Iochpe”, 
posteriormente clicar em “Iochpe-Maxion S.A.”, e, no assunto “Prospecto Preliminar”, clicar em 
“Consulta” ou “Download”; 

• http://www.bmfbovespa.com.br – nesse website, no canto superior direito, clicar em “Empresas 
Listadas”, depois digitar “Iochpe Maxion”, posteriormente acessar “Iochpe-Maxion S.A.”, “Informações 
Relevantes”, “Prospecto de Distribuição Pública” e, novamente, “Prospecto de Distribuição Pública”; 

• http://cop.anbima.com.br – neste website, acessar “Acompanhar Análise de Oferta”, clicar em 
“Iochpe-Maxion S.A.”, em seguida clicar no link referente ao último “Prospecto Preliminar” 
disponibilizado; 

• http://www.itaubba.com.br/portugues/atividades/prospectos-to-iubb.asp – em tal página clicar em 
“Iochpe – Prospecto Preliminar da 6ª Emissão de Debêntures”; 

• http://www.bancofator.com.br/banco/. Nesse website, acessar “Ofertas Públicas” no canto direito 
da página e, em seguida, “Iochpe-Maxion – Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações” e 
clicar em “Prospecto Preliminar”;  

• http://www.iochpe-maxion.com.br/ – nesse website, clicar em “Relações com Investidores”, 
posteriormente selecionar “Informações aos Investidores”, em seguida clicar em “Outros 
Documentos Entregues à CVM” e selecionar “Prospecto Preliminar – 6ª Emissão”. 

Informações adicionais sobre a distribuição pública das Debêntures poderão ser obtidas com os 
Coordenadores ou nos endereços abaixo: 

Comissão de Valores Mobiliários 
Rua 7 de Setembro, nº 111, 5º andar 
Rio de Janeiro, RJ, 20159-900; e 
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares  
São Paulo, SP, 01333-010 
Website: www.cvm.gov.br 
 
CETIP S.A. – Mercados Organizados  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 1º andar 
São Paulo, SP, 01452-001 
Website: www.cetip.com.br 
 
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 
Rua XV de Novembro, nº 275  
São Paulo, SP, 01010-010 
Website: www.bmfbovespa.com.br 
 
PENTÁGONO S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
Avenida das Américas, 4200, bloco 4, sala 514, Barra da Tijuca 
Rio de Janeiro, RJ, 22640-102 
Website: www.pentagonotrustee.com.br 
 
Declarações nos Termos do Artigo 56 da Instrução CVM 400 

As declarações da Companhia e dos Coordenadores Líder nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400 
encontram-se no Anexo D a este Prospecto, constante da página 211. 
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APRESENTAÇÃO DOS COORDENADORES DA OFERTA  

Itaú BBA – Coordenador Líder 

O Itaú BBA é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo BACEN, constituída sob a forma 
de sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima 3.400, 3º ao 8º andar, CEP 04538-132, Bairro Itaim Bibi. 

O Itaú BBA é um banco de atacado brasileiro com ativos na ordem de R$233 bilhões e uma carteira 
de crédito de R$158,5 bilhões em 31 de dezembro de 2012. O banco faz parte do grupo Itaú 
Unibanco, sendo controlado diretamente pelo Itaú Unibanco Holding S.A. O Itaú BBA é responsável 
por prover serviços financeiros para grandes empresas. O Itaú BBA possui sucursais no Rio de Janeiro, 
Campinas, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Montevidéu, Buenos Aires, Santiago, 
Bogotá, Lisboa, além de escritórios de representação em Lima, Bogotá, Nova Iorque, Frankfurt, Paris, 
Luxemburgo, Madri, Londres e Xangai. 

A área de Investment Banking oferece assessoria a clientes corporativos e investidores na 
estruturação de produtos de banco de investimento, incluindo renda fixa, renda variável, além de 
fusões e aquisições. 

De acordo com a ANBIMA, o Itaú BBA tem apresentado liderança consistente no ranking de 
distribuição de operações de renda fixa no mercado doméstico, tendo ocupado o primeiro lugar nos 
anos de 2004 a 2012, com participação de mercado entre 19% e 55%. Adicionalmente, o Itaú BBA 
tem sido reconhecido como um dos melhores bancos de investimento do Brasil por instituições como 
Global Finance, Latin Finance e Euromoney. Em 2012, o Itaú BBA foi escolhido como o Banco mais 
inovador da América Latina pela The Banker e também como melhor banco de investimento da 
América Latina pela Global Finance. 

Dentre as emissões de debêntures coordenadas pelo Itaú BBA recentemente, destacam-se as ofertas 
de debêntures da TAESA (R$2,16 bilhões), da Algar (R$294 milhões), Ecorodovias Concessões e 
Serviços (R$800 milhões), AES Eletropaulo (R$750 milhões), Mills (R$270 milhões) e da BR Properties 
(R$600 milhões). Em operações de notas promissórias recentemente coordenadas pelo Banco Itaú 
BBA, destacam-se as operações da BR Malls (R$500 milhões), Ecorodovias Infraestrutura e Logística 
(R$550 milhões), Natura (R$400 milhões) e da Contax (R$120 milhões). Destacam-se ainda as 
operações de FIDC do Banco Volkswagen (R$930 milhões), da CEDAE (R$1,14 bilhões), FIDC Insumos 
Básicos da Indústria Petroquímica II (R$500 milhões), CRI RB Capital com risco BR Malls (R$500 
milhões), CRI Brazilian Securities com risco Direcional Engenharia (R$101 milhões) e CRI RB Capital 
com risco Petrobrás Distribuidora (R$512 milhões).  

No segmento de renda fixa internacional, em 2012 o Itaú BBA participou como joint-bookrunner de 
25 ofertas de bonds, cujo montante total alcançou mais de US$21 bilhões. Dentre as operações 
recentes em que o Itaú BBA atuou como sole-bookrunner ou joint-bookrunner, destacam-se as 
ofertas da Cencosud (US$1,2 bilhão), Banco Itaú Unibanco (US$1,87 bilhão), Usina São João 
(US$275 milhões), OAS (US$500 milhões), Banco ABC Brasil (US$100 milhões) e Odebrecht (US$1,0 
bilhão). Em renda variável, o Itaú BBA oferece serviços para estruturação de ofertas públicas 
primárias e secundárias de ações e de deposit receipts, ofertas públicas para aquisição e permuta de 
ações, além de assessoria na condução de processos de reestruturação societária de companhias 
abertas e trocas de participações acionárias. A condução das operações é realizada em conjunto com 
a Itaú Corretora de Valores S.A., que tem relacionamento com investidores domésticos e 
internacionais e possui reconhecida e premiada estrutura independente de pesquisa, conforme 
divulgado pela agência “Institutional Investor”. 
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Em 2012, o Itaú BBA atuou como coordenador e bookrunner de ofertas públicas iniciais e 
subsequentes que totalizaram R$13,7 bilhões. No ranking da ANBIMA, o banco fechou o ano de 
2012 em primeiro lugar em número de ofertas com participação no mercado de 53,8%. No 
segmento de renda fixa, o Itaú BBA conta com equipe dedicada para prover aos clientes diversos 
produtos no mercado doméstico e internacional, tais como: notas promissórias, debêntures, 
commercial papers, fixed e floating rate notes, fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC) 
e certificados de recebíveis imobiliários (CRI). Em 2012, o Itaú BBA participou de operações de 
debêntures, notas promissórias de securitização que totalizaram R$23,5 bilhões. De acordo com o 
ranking da ANBIMA, o Itaú BBA foi classificado em primeiro lugar no ranking 2011 de distribuição de 
operações em renda fixa e securitização. A participação de mercado somou 29,5%. Com equipe 
especializada, a área de fusões e aquisições do Itaú BBA oferece aos clientes estruturas e soluções 
para assessoria, coordenação, execução e negociação de aquisições, desinvestimentos, fusões e 
reestruturações societárias. A área detém acesso a investidores para assessorar clientes na 
viabilização de movimentos societários. 

Na área de fusões e aquisições, o Itaú BBA prestou assessoria financeira a 50 transações até setembro 
de 2012, obtendo a liderança no ranking Thomson Reuters em volume de operações e acumulando um 
total de US$14,9 bilhões. 

Relacionamento da Emissora com o Coordenador Líder 

Para atendimento ao disposto no item 3.3.2 do Anexo III da Instrução CVM 400, são descritas abaixo as 
relações da Emissora e sociedades de seu grupo econômico e do Coordenador Líder e seu respectivo 
conglomerado econômico. 

Na data deste Prospecto, o Coordenador Líder e seu respectivo conglomerado econômico é credor da 
Emissora nas operações financeiras destacadas abaixo: 

Tipo de operação: Offshore Loan 

• Data de Início do Contrato: 28/01/2013 

• Data de Vencimento: 28/03/2013 

• Condições de Pagamento: Principal e Juros Final 

• Valor Total Tomado (em R$ mil): 426.732  

• Saldo Total em Aberto em 31.12.12 (em R$ mil): 450.408  

• Taxa Contratual: Libor + 5.40% a.a. 

• Finalidade: Aquisição da Hayes Lemmerz International Inc. 

• Garantia: Ações da Hayes Lemmerz (atualmente Maxion Wheels) e Aval da Iochpe Maxion S.A.  

Tipo de operação: Offshore Loan 

• Data de Início do Contrato: 14/12/2012 

• Data de Vencimento: 16/12/2019 

• Condições de Pagamento: Juros Semestral, Amortizações de Principal Semestral a partir de 
15/12/2014 
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• Valor Total Tomado (em R$ mil): 396.960  

• Saldo Total em Aberto em 31.12.12 (em R$ mil): 409.576  

• Taxa Contratual: Libor + 5.00% a.a. 

• Finalidade: Aquisição da Inmagusa (Grupo Galaz) 

• Garantia: Ações da Inmagusa (atualmente Ingenieria y Maquineria de Guadalupe S.A de C.V.) e 
Aval da Iochpe Maxion S.A. 

Tipo de operação: Offshore Loan 

• Data de Início do Contrato: 25/05/2012 

• Data de Vencimento: 20/05/2013 

• Condições de Pagamento: Juros Semestral e Principal Final 

• Valor Total Tomado (em R$ mil): 119.088  

• Saldo Total em Aberto em 31.12.12 (em R$ mil): 122.610  

• Taxa Contratual: Libor + 4.75% a.a. 

• Finalidade: Capital de Giro 

• Garantia: Stand By Letter of Credit da Iochpe Maxion S.A. 

Tipo de operação: Finame 

• Data de Início do Contrato: 19/12/2012 

• Data de Vencimento: 15/05/2013 

• Condições de Pagamento: Juros Trimestral e Principal Final 

• Valor Total Tomado (em R$ mil): 52.519  

• Saldo Total em Aberto em 31.12.12 (em R$ mil): 52.551  

• Taxa Contratual: 2,50% a.a. 

• Finalidade: Capital de Giro 

• Garantia: Aval da Iochpe Maxion S.A. 

Tipo de operação: BNDES Exim 

• Data de Início do Contrato: 09/08/2012 

• Data de Vencimento: 15/06/2015 

• Condições de Pagamento: Juros Trimestral e Principal Final 
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• Valor Total Tomado (em R$ mil): 31.224 

• Saldo Total em Aberto em 31.12.12 (em R$ mil): 31.298 

• Taxa Contratual: 8,00%aa 

• Finalidade: Financiamento de Exportações 

• Garantia: Clean 

Tipo de operação: Cédula de Crédito Bancário 

• Data de Início do Contrato: 25/02/2013 

• Data de Vencimento: 18/03/2013 

• Condições de Pagamento: Principal e Juros Final 

• Valor Total Tomado (em R$ mil): 26.000  

• Saldo Total em Aberto em 28.02.13 (em R$ mil): 26.008 

• Taxa Contratual: 113% CDI 

• Finalidade: Capital de Giro 

• Garantia: Aval da Iochpe Maxion S.A. 

Tipo de operação: BNDES Exim 

• Data de Início do Contrato: 28/06/2010 

• Data de Vencimento: 17/06/2013 

• Condições de Pagamento: Juros Trimestral e Principal Final 

• Valor Total Tomado (em R$ mil): 21.317  

• Saldo Total em Aberto em 31.12.12 (em R$ mil): 21.346 

• Taxa Contratual: 5,50% a.a. 

• Finalidade: Financiamento de Exportações 

• Garantia: Clean 

Tipo de operação: BNDES Exim 

• Data de Início do Contrato: 10/07/2012 

• Data de Vencimento: 15/06/2015 

• Condições de Pagamento: Juros Trimestral e Principal Mensal a partir de 15/01/2015 

• Valor Total Tomado (em R$ mil): 20.816  
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• Saldo Total em Aberto em 31.12.12 (em R$ mil): 20.865 

• Taxa Contratual: 8,00% a.a. 

• Finalidade: Financiamento de Exportações 

• Garantia: Aval da Iochpe Maxion S.A. 

Tipo de operação: BNDES Exim 

• Data de Início do Contrato: 23/11/2012 

• Data de Vencimento: 16/11/2015 

• Condições de Pagamento: Juros Trimestral e Principal Final 

• Valor Total Tomado (em R$ mil): 20.382  

• Saldo Total em Aberto em 31.12.12 (em R$ mil): 20.535 

• Taxa Contratual: 8,00% a.a. 

• Finalidade: Financiamento de Exportações 

• Garantia: Aval da Iochpe Maxion S.A. 

Tipo de operação: Cédula de Crédito de Bancário 

• Data de Início do Contrato: 28/09/2012 

• Data de Vencimento: 29/09/2014 

• Condições de Pagamento: Juros Trimestal durante a carência e Pagamento de Principal e Juros 
mensal a partir de 28/10/2013 

• Valor Total Tomado (em R$ mil): 20.000  

• Saldo Total em Aberto em 31.12.12 (em R$ mil): 20.000 

• Taxa Contratual: CDI + 1,90% a.a. 

• Finalidade: Capital de Giro 

• Garantia: Aval da Iochpe Maxion S.A. 

Tipo de operação: BNDES Exim 

• Data de Início do Contrato: 19/07/2010 

• Data de Vencimento: 17/06/2013 

• Condições de Pagamento: Juros Trimestral e Principal Final 

• Valor Total Tomado (em R$ mil): 16.771  

• Saldo Total em Aberto em 31.12.12 (em R$ mil): 16.793 
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• Taxa Contratual: 4,50% a.a. 

• Finalidade: Financiamento de Exportações 

• Garantia: Clean 

Tipo de operação: Finame 

• Data de Início do Contrato: 11/01/2013 

• Data de Vencimento: 15/05/2013 

• Condições de Pagamento: Juros Trimestrais e Principal Final 

• Valor Total Tomado (em R$ mil): 13.082  

• Saldo Total em Aberto em 28.02.13 (em R$ mil): 13.124 

• Taxa Contratual: 2,50% a.a. 

• Finalidade: Capital de Giro 

• Garantia: Aval da Iochpe Maxion S.A. 

Tipo de operação: Cédula de Crédito Bancário 

• Data de Início do Contrato: 28/02/2013 

• Data de Vencimento: 28/03/2013 

• Condições de Pagamento: Principal e Juros Final 

• Valor Total Tomado (em R$ mil): 13.000  

• Saldo Total em Aberto em 28.02.13 (em R$ mil): 13.067 

• Taxa Contratual: 113% CDI 

• Finalidade: Capital de Giro 

• Garantia: Aval da Iochpe Maxion S.A. 

Tipo de operação: Finame 

• Data de Início do Contrato: 08/02/2011 

• Data de Vencimento: 15/12/2020 

• Condições de Pagamento: Principal e Juros Mensal 

• Valor Total Tomado (em R$ mil): 11.837  

• Saldo Total em Aberto em 31.12.12 (em R$ mil): 11.856 

• Taxa Contratual: 8.70% a.a. 

• Finalidade: Aquisição de Equipamentos 
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• Garantia: Alienação Fiduciária de Equipamentos 

O imóvel da Companhia localizado no Município Limeira/SP e parte de um dos imóveis da Companhia 
localizado no Município de Cruzeiro/SP estão hipotecados para o Coordenador Líder para garantir 
dívida no valor de aproximadamente R$ 143 milhões com vencimento em junho de 2013. 

A Emissora mantém relacionamento comercial com o Coordenador Líder e/ou com as sociedades de 
seu conglomerado econômico. Em 31 de dezembro de 2012, destacam-se as seguintes operações: 

(i) Processamento da folha de pagamento, no valor médio mensal de R$16,6 milhões para 3.928 
funcionários do grupo. 

(ii) Serviço de cobrança de títulos no volume médio de R$35 milhões por mês. 

(iii) Seguro multirisco (valor da apólice R$123 milhões), seguro de transporte (valor das apólices R$3,6 
milhões), seguro para Directors & Officers (valor da apólice US$25 milhões), seguro de importação 
(valor das apólices R$10 milhões), seguro de responsabilidade civil (valor da apólice de R$3 
milhões), e seguro de vida em grupo (apólice com 5 mil vidas).  

O Coordenador Líder também atuou como assessor financeiro da Emissora na aquisição do Grupo 
Galaz grupo mexicano fabricante de longarinas de aço para veículos comerciais e da Hayes Lemmerz 
empresa norte-americana fabricante internacional de rodas automotivas, de aço e de alumínio para 
veículos leves e de aço, para veículos comerciais. Em tais operações o Coordenador Líder recebeu, 
respectivamente, R$7,5 milhões e R$8,2 milhões, a título de comissão.  

O Coordenador Líder também atuou como Coordenador Líder da Quinta Emissão de Debêntures, pela 
Companhia, consistindo em 124.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com 
garantia real, e, adicionalmente, garantidas por fiança da Iochpe Holdings, com valor nominal unitário 
de R$10.000,00, totalizando, portanto, R$1.240.000.000,00, com prazo de nove anos, consistindo as 
garantias reais em penhor da totalidade do capital social da Iochpe Holdings, em penhor da totalidade 
do capital social da Maxion Wheels e na cessão fiduciária de direitos creditórios de titularidade da 
Companhia e de Hayes Lemmerz Indústria de Rodas S.A., existentes e originados no futuro decorrentes 
da venda de produtos e serviços de qualquer natureza pelas outorgantes a terceiros, correspondendo 
tais direitos de crédito a 100% de sua receita operacional, não tendo ocorrido, até esta data, qualquer 
evento de resgate, amortização, repactuação ou inadimplemento. O Itaú BBA fará jus a remuneração 
correspondente a aproximadamente R$2 milhões. 

O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado econômico possuem títulos e valores 
mobiliários de emissão da Emissora, por meio de fundos de investimento administrados e/ou geridos 
por tais sociedades, adquiridos em operações regulares em bolsa de valores a preços e condições de 
mercado que, na data deste prospecto eram de aproximadamente 5% do capital social da Emissora. 

Além disso, em 15 de maio de 2012, a Companhia contratou a Itauvest DTVM, sociedade do grupo 
econômico do Coordenador Líder, para prestar os serviços de formador de mercado das ações ordinárias 
de emissão da Companhia. O contrato é válido por um ano, podendo ser renovado pelo mesmo período 
ou ser denunciado a qualquer momento, independente de motivo, por qualquer das partes. A Itauvest 
não faz jus a qualquer remuneração para prestar tais serviços de formador de mercado. 

O Coordenador Líder e sociedades de seu conglomerado econômico poderão adquirir Debêntures no 
âmbito da Emissão como forma de proteção (hedge) de operações com derivativos (incluindo operações 
de total return swap) contratadas com terceiros, permitidos na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 
e não considerados investimentos efetuados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução 
CVM 400, desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas. Tais operações poderão influenciar a 
demanda e a taxa de remuneração final e/ou dos preços de conversão das Debêntures sem, contudo, 
gerar demanda artificial durante a Emissão. Deste modo, o Preço de Subscrição e Integralização poderá 
diferir dos preços que prevalecerão no mercado, após a conclusão desta Emissão. 
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Na data deste Prospecto, além do disposto acima e relacionamento referente à Oferta, a Emissora e 
sociedades de seu grupo econômico não tinham qualquer outro relacionamento com o Coordenador 
Líder e seu respectivo conglomerado econômico. A Emissora e sociedades de seu grupo econômico 
poderão, no futuro, contratar o Coordenador Líder ou sociedades de seu conglomerado econômico 
para a realização de operações financeiras, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores 
mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria 
financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das atividades da Emissora 
e de sociedades de seu grupo econômico. 

Banco Fator 

A história do Banco Fator começou a ser escrita em 1967, com a criação da Corretora Fator, que no 
seu processo de desenvolvimento originou o Banco Fator. Hoje, são mais de 40 anos de experiência e 
tradição no mercado financeiro. 

Desde 1989, o Banco Fator atua como banco múltiplo, na carteira comercial e de investimentos, por 
meio de soluções individualizadas, desenvolvendo os principais negócios de modo integrado. O Banco 
Fator e suas empresas controladas dispõem de completa gama de produtos e serviços para clientes 
pessoas físicas e jurídicas, com destaque para as operações em mercados de capitais. Atua de forma 
coordenada em sete segmentos: comercial/tesouraria proprietária (emissão de debêntures e de ações, 
crédito, entre outros); banco de investimento (fusões e aquisições, privatizações, financiamento de 
projetos e reorganização societária); seguradora, corretagem; administração/gestão de recursos de 
terceiros, private equity e private banking. 

A Fator S.A. Corretora de Valores, subsidiária do Banco Fator, tem mais de 40 anos de atuação nas 
atividades de intermediação para clientes individuais e corporativos junto à BM&FBovespa. Mantém 
uma equipe de análise (sell side), oferecendo cobertura diária de mais de 120 empresas listadas em 
bolsa (com ênfase em small caps). Seguindo as tendências do mercado, atua no mercado de Exchange 
Traded Funds (ETFs), além de ter desenvolvido sua estrutura funcional e tecnológica para oferecer 
plataformas de negociação eletrônica para operar mercadorias, futuros e opções sob o conceito de 
Acesso Direto ao Mercado (DMA – Direct Market Access). A Fator Corretora possui classificação de 
risco AA– (estável) concedida pela Austin Rating. 

A FAR – Fator Administração de Recursos Ltda., subsidiária do Banco Fator, foi constituída em 1997, 
com foco na gestão ativa em renda variável e de fundos multimercado, baseando seu crescimento no 
desenvolvimento de produtos diferenciados. A FAR possui classificação de risco M2– (bra) concedida 
pela Fitch Ratings. 

A Fator Seguradora S.A. iniciou suas atividades em julho de 2008 com estratégia voltada ao 
atendimento da demanda de clientes corporativos. Tem atuação voltada também às empresas que 
necessitam de garantias financeiras e cobertura para Responsabilidade Civil e D&O. A Fator 
Seguradora possui classificação de risco BBB+(bra) concedida pela Fitch Ratings, refletindo o suporte 
de seu acionista, o Banco Fator, e a experiência demonstrada por sua administração na estruturação 
da seguradora. 

A área de banco de investimento do Banco Fator possui ampla gama de serviços de assessoria 
financeira e participação em ofertas de valores mobiliários, atendendo grupos de clientes que incluem 
empresas, instituições financeiras, fundos de investimento, governos e indivíduos. Assessorou o 
Governo do Estado de São Paulo na avaliação econômico-financeira do Banco Nossa Caixa S.A., o qual 
foi alienado para o Banco do Brasil S.A., além de também ter assessorado o Banco do Brasil S.A. na 
elaboração de um fairness opinion acerca do valor de aquisição do Banco Votorantim S.A. 
Adicionalmente, assessorou a Brasil Ecodiesel Indústria e Comércio de Biocombustíveis e Óleos Vegetais 
S.A. no processo de reestruturação financeira e societária através de um aporte de capital superior a 
R$315 milhões. 
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O Banco Fator possui ainda uma tesouraria cuja atuação está pautada no rígido controle da liquidez do 
banco, princípio este também adotado para oferecer a seus clientes soluções que vão desde a captação 
de recursos em Certificados de Depósitos Bancário (CDBs) até operações estruturadas de hedge para 
vários ativos financeiros.  

Por fim, o Fator Private Banking é uma estrutura especialista na alocação de investimentos para 
clientes alta renda, de acordo com características e objetivos específicos de cada investidor, 
respeitando seu nível de tolerância ao risco. Sua oferta baseia-se em uma “arquitetura aberta”, ou 
seja, permite a oferta de produtos de terceiros sem incorrer em conflito de interesses com as demais 
áreas de negócios do banco. 

Relacionamento da Emissora com o Banco Fator 

Para atendimento ao disposto no item 3.3.2 do Anexo III da Instrução CVM 400, são descritas abaixo 
as relações da Emissora e sociedades de seu grupo econômico e do Banco Fator e seu respectivo 
conglomerado econômico. 

A Emissora contratou o Banco Fator como formador de mercado (market maker), no ambiente da 
BM&FBOVESPA em que as Debêntures serão negociadas (BOVESPAFIX), com a finalidade de 
fomentar a liquidez das Debêntures no mercado secundário mediante a existência de ofertas firmes 
diárias de compra e venda para esses valores mobiliários, nos termos da legislação aplicável e 
conforme o Contrato de Formador de Mercado. 

O Banco Fator fará jus a remuneração por parte da Emissora equivalente a R$4.500,00 mensais, em 
decorrência da prestação dos serviços de formador de mercado. O Contrato de Formador de Mercado 
vigorará pelo prazo de seis meses a contar da sua celebração, renováveis por igual período a critério das 
partes, podendo ser resilido e/ou rescindido a qualquer tempo e sem qualquer ônus, por qualquer das 
partes, mediante comunicação escrita enviada a outra parte com no mínimo 30 dias de antecedência 
à data de resilição e/ou rescisão. 

O Banco Fator e sociedades de seu conglomerado econômico poderão adquirir Debêntures no âmbito 
da Emissão como forma de proteção (hedge) de operações com derivativos (incluindo operações de 
total return swap) contratadas com terceiros, permitidos na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 
e não considerados investimentos efetuados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da 
Instrução CVM 400, desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas. Tais operações poderão 
influenciar a demanda e a taxa de remuneração final e/ou dos preços de conversão das Debêntures 
sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Emissão. Deste modo, o Preço de Subscrição e 
Integralização poderá diferir dos preços que prevalecerão no mercado, após a conclusão desta Emissão. 

Na data deste Prospecto, além do disposto acima e do relacionamento referente à Oferta, a Emissora 
e sociedades de seu grupo econômico não tinham qualquer outro relacionamento com o Banco Fator 
e seu respectivo conglomerado econômico. A Emissora e sociedades de seu grupo econômico 
poderão, no futuro, contratar o Banco Fator ou sociedades de seu conglomerado econômico para a 
realização de operações financeiras, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores 
mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, 
consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das 
atividades da Emissora e de sociedades de seu grupo econômico.  
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E PERSPECTIVAS SOBRE O FUTURO 

Este Prospecto e o nosso Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto, incluem 
estimativas e declarações acerca do futuro, inclusive, mas não se limitando, nas seções “Fatores de Risco”, 
na página 77 deste Prospecto e nos itens 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 7.1, 10.1 e 10.2 do nosso Formulário de 
Referência, que envolvem riscos e incertezas e, portanto, não constituem garantias de nossos resultados. 

As estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, as expectativas atuais, 
projeções futuras e tendências que afetam ou podem potencialmente vir a afetar nossos negócios 
operacionais e nossos setores de atuação, bem como nossa situação financeira e resultados 
operacionais e prospectivos. Embora acreditemos que essas estimativas e declarações futuras 
encontram-se baseadas em premissas razoáveis, estas estimativas e declarações estão sujeitas a diversos 
riscos, incertezas e suposições e são feitas com base nas informações atualmente disponíveis. 

Nosso desempenho pode diferir substancialmente daquele previsto em nossas estimativas e declarações 
futuras em razão de diversos fatores, incluindo, mas não se limitando a:  

• conjuntura econômica, política e de negócios do Brasil e demais países em que possuímos atuação 
relevante e, em especial, nas regiões em que atuamos; 

• alterações relevantes na taxa de câmbio frente ao Real, tanto no que diz respeito à sua 
desvalorização como à valorização; 

• alterações nas tendências antecipadas na indústria de rodas automotivas e de componentes 
estruturais automotivos, incluindo alterações na capacidade e movimentos dos preços industriais; 

• as expectativas e estimativas dos nossos administradores quanto ao nosso desempenho financeiro 
futuro, planos financeiros e efeitos da concorrência; 

• a implementação da nossa estratégia operacional e/ou financeira e planos de investimento de 
capital, incluindo a ampliação das nossas atividades, e seu impacto no nosso endividamento; 

• a nossa habilidade de produzir e entregar nossos produtos nos prazos determinados; 

• a nossa habilidade de empreender projetos de crescimento, bem como de diminuir os custos 
envolvidos nesses projetos; 

• alterações ou inovações na legislação e regulamentação relacionada ou que possa afetar o setor de 
rodas automotivas e de componentes estruturais automotivos; 

• a nossa capacidade de pagar nossas obrigações financeiras, e para acessar os mercados financeiro 
e de capitais em condições favoráveis, quando necessário; 

• a nossa capacidade de manter e aprimorar nossa estrutura logística; e 

• outros fatores de risco apresentados na seção “Fatores de Risco” na página 77 deste Prospecto. 

As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e 
outras de significados similares, quando utilizadas neste Prospecto, têm por objetivo identificar e 
apresentar estimativas acerca do futuro. Tais estimativas e perspectivas para o futuro referem-se apenas 
à data em que foram expressas, sendo que nem a nossa Companhia nem os Coordenadores da Oferta 
assumem a obrigação de, após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, atualizar publicamente 
ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de uma nova informação, eventos 
futuros ou quaisquer outros fatores, exceto conforme determinado pela legislação e regulamentação 
aplicáveis, incluindo a Instrução CVM 480 e a Instrução CVM 400. Em vista dos riscos e incertezas aqui 
descritos, as estimativas e perspectivas podem vir a não se concretizar, muitas delas estando além da 
nossa capacidade de controle ou previsão. Em vista dessas limitações, os investidores não devem tomar 
suas decisões de investimento exclusivamente com base nas estimativas e perspectivas para o futuro 
contidas neste Prospecto. 
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DOCUMENTOS INCORPORADOS POR REFERÊNCIA 

Os seguintes documentos, conforme arquivados na CVM, são incorporados por referência a este Prospecto: 

• Formulário de Referência, versão mais recente; 

• nossas demonstrações financeiras individuais e consolidadas relativas aos exercícios sociais 
encerrados em 31 de dezembro de 2012 e 2011; 

• nossas demonstrações financeiras individuais e consolidadas relativas aos exercícios sociais 
encerrados em 31 de dezembro de 2011 e 2010. 

Os documentos incorporados por referência a este Prospecto podem ser obtidos em nossa sede social, 
por email ou em nosso website, conforme abaixo: 

• http://www.iochpe-maxion.com.br/ – nesse website, clicar em “Relações com Investidores”, 
posteriormente selecionar “Informações aos Investidores”, em seguida clicar em “Outros 
Documentos Entregues à CVM” e clicar em “Formulário de Referência” versão mais recente. 

• http://www.iochpe-maxion.com.br/ – nesse website, clicar em “Relações com Investidores”, 
posteriormente selecionar “Informações Financeiras”, em seguida clicar em “DFP – Demonstrações 
Financeiras Padronizadas” e clicar em (i) “DFP 2012”, para nossas demonstrações financeiras 
referentes a 31 de dezembro de 2012 e 2011; (ii) “DFP 2011”, para nossas demonstrações 
financeiras referentes a 31 de dezembro de 2011 e 2010; e (iii) “DFP 2010”, para nossas 
demonstrações financeiras referentes a 31 de dezembro de 2010 e 2009. 

Os documentos incorporados por referência a este Prospecto também podem ser obtidos no website 
da CVM, conforme abaixo: 

• www.cvm.gov.br (neste website, no campo “Acesso Rápido”, acessar “ITR, DFP, IAN, IPE, FC, FR e 
outras informações”. Digitar “Iochpe”, clicar em “Iochpe-Maxion S.A.”, clicar em “Formulário de 
Referência” e acessar “Consulta” ou “Download”do Formulário de Referência, versão de data 
mais recente). 

• www.cvm.gov.br (neste website, no campo “Acesso Rápido”, acessar “ITR, DFP, IAN, IPE, FC, FR e 
outras informações”. Digitar “Iochpe”, clicar em “Iochpe-Maxion S.A.” e, em seguida, clicar em 
“Dados Econômico-Financeiros”. Nessa página, buscar por “Demonstrações Financeiras Anuais 
Completas” com “Data Ref.” (i) 31/12/2012, para nossas demonstrações financeiras referentes a 
31 de dezembro de 2012 e 2011; (ii) 31/12/2011, para nossas demonstrações financeiras 
referentes a 31 de dezembro de 2011 e 2010); e (iii) 31/12/2010, para nossas demonstrações 
financeiras referentes a 31 de dezembro de 2010 e 2009). 
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SUMÁRIO DA COMPANHIA 

Este sumário é apenas um resumo das nossas informações. As informações completas sobre nós estão 
no nosso Formulário de Referência, leia-o antes de aceitar a oferta. Declaramos que as informações 
constantes neste sumário são consistentes com as informações de nosso Formulário de Referência, 
incorporado por referência a este Prospecto, nos termos do Inciso II, Parágrafo 3º, do Artigo 40 da 
Instrução CVM 400. 

Antes de tomar sua decisão de investir nas Debêntures, o investidor deve ler cuidadosamente e 
atenciosamente todo o Prospecto e o Formulário de Referência, incluindo as informações contidas na 
seção “Considerações Sobre Estimativas e Perspectivas sobre o Futuro” e na subseção “Principais 
Fatores de Risco Relativos à Emissora” deste Prospecto, e nos itens “3. Informações Financeiras 
Selecionadas”, “4. Fatores de Risco”, “5. Riscos de Mercado” e “10. Comentários dos Diretores” do 
Formulário de Referência, bem como as nossas demonstrações financeiras e suas respectivas notas 
explicativas incorporadas a este Prospecto por referência.  

A menos que o contexto exija outra interpretação, os termos “nós”, “nosso”, “nossos”, “nossa”, 
“nossas” e “nossa Companhia”, referem-se às informações consolidadas da Iochpe-Maxion S.A. e suas 
controladas. 

Visão Geral 

Somos uma companhia global e acreditamos sermos uma das líderes mundiais na produção de rodas 
automotivas para veículos leves particularmente porque considerando os dados publicados pela IHS 
Automotive (um dos principais provedores de dados sobre a produção mundial de veículos) vis-à-vis a 
produção de rodas da Companhia nas suas principais regiões de atuação (América do Norte, América 
do Sul, Europa), conclui-se que a Companhia encerrou o ano de 2012 com participação de mercado 
equivalente a 25,4% dos referidos mercados. A Companhia também acredita ser um dos principais 
produtores de rodas para veículos pesados, pois considerando-se os dados publicados pela LMC 
Automotive comparados à produção da Companhia na América do Norte, América do Sul, Europa, 
pode-se dizer que a Companhia encerrou o ano de 2012 com participação equivalente a 36,9% 
dos referidos mercados estimados conjuntamente. Ainda, a Companhia entende ser a líder no segmento 
de equipamentos ferroviários, no Brasil, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária – 
ABIFER, a produção de vagões ferroviários de carga no em 2011 foi de 5.616 vagões, enquanto a a 
Companhia produziu 3.582 vagões, o que determina uma participação de mercado de 63,8%.  

Em 31 de dezembro de 2012, contávamos com 32 unidades fabris, localizadas em 14 países, dos quais 
os mais importantes são o Brasil (10 unidades), Turquia (4 unidades), México (4 unidades), Estados 
Unidos da América (2 unidades), República Tcheca (2 unidades) e Alemanha (1 unidade). Acreditamos 
que essa capilarização da produção nos capacita a atender os nossos clientes ao redor do mundo nos 
prazos e padrões de qualidade e competitividade que entendemos ser por eles exigidos.  

Os produtos da Companhia são, ainda, fabricados na China, Índia, Tailândia, África do Sul, Espanha, 
Itália, Uruguai e Argentina (2 unidades). 

No segmento automotivo, operamos através de duas divisões comerciais, Maxion Wheels e Maxion 
Structural Components.  

A divisão Maxion Wheels, consiste na produção e comercialização de uma ampla gama de rodas de aço 
para veículos leves, comerciais e máquinas agrícolas e rodas de alumínio para veículos leves. A Maxion 
Wheels é a nossa principal divisão considerando o seu faturamento consolidado no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2012.  
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A divisão Maxion Wheels é desenvolvida diretamente pela Companhia, em suas unidades mais 
relevantes, as quais estão localizadas nas Cidades de Cruzeiro (sede da Companhia e principal planta 
fabril globalmente considerada) e Limeira, no Estado de São Paulo, assim como por meio de algumas 
de suas controladas. As controladas mais importantes dedicadas à divisão de rodas são (i) a Hayes 
Lemmerz Indústria de rodas Ltda, no Brasil; (ii) a Maxion Fumagali de Mexico S de RL de CV, no México; 
(iii) a Hayes Lemmerz Inci Jant Sanayi, A.S. e a Hayes Lemmerz Jantas Jant Sanayi ve Ticaret A.S., na 
Turquia; (iv) a Hayes Lemmerz Konigswinter GmbH, na Alemanha; (v) a Hayes Lemmerz Czech, na 
República Tcheca; (vi) a Hayes Lemmerz International Commertial Higway, Inc e a Hayes Lemmerz 
International – Sedalia, LLC, nos Estados Unidos da América. 

A divisão Maxion Structural Components consiste na produção e comercialização de longarinas, 
travessas e chassis montados para veículos comerciais e conjuntos estruturais para veículos leves.  

A divisão Maxion Structural Components é desenvolvida diretamente pela Companhia, sendo as 
unidades mais relevantes localizadas em Cruzeiro, no Estado de São Paulo, e em Contagem, no Estado 
de Minas Gerais. Indiretamente, a divisão de componentes estruturais é desenvolvida pela Companhia 
por meio das seguintes controladas: (i) Inmagusa – Inginieria y Maquinaria de Guadalupe S.A., 
localizada no México; e (ii) a Maxion Montich S.A., localizada na Argentina. 

O segmento ferroviário, é desenvolvido pela joint venture AmstedMaxion, Fud Equip Ferroviários S.A. 
(AmstedMaxion) e suas filiais, localizadas nas Cidades de Cruzeiro e Hortolândia, Estado de São Paulo, 
as quais produzem vagões de carga, rodas e fundidos ferroviários, assim como industriais. Essa divisão 
representou 6,6% da nossa receita líquida apurada em 31 de dezembro de 2012. 

Nossa presença global foi consideravelmente, no segmento automotivo, foi reforçada em 2012 com as 
aquisições da Hayes Lemmerz e do Grupo Galaz, as quais fizeram parte da nossa estratégia de 
internacionalização e que resultaram no crescimento das atividades produtivas no Brasil e no México, 
assim como na expansão das nossas atividades produtivas para Turquia, Estados Unidos, República 
Tcheca, Alemanha, Índia, Tailândia, África do Sul, Espanha, Itália e Uruguai. 

Além do reforço da nossa presença global, as aquisições do Grupo Galaz e da Hayes Lemmerz alteraram a 
composição percentual de cada um de nossos segmentos em nossa receita líquida total, dado que no 
exercício findo em 31 de dezembro de 2012, nossa receita líquida estava distribuída da seguinte forma, 
por segmento: 93,4%, no segmento automotivo e 6,6% no segmento ferroviário (AmstedMaxion); e 
incrementaram nossa capacidade operacional de produção, conforme tabela abaixo em base anual:  

Receita Operacional Líquida 2012 Part. 2011 Part. Var. % 
 (R$ mil) 

Segmento Automotivo ........................................... 5.320.755 93,4% 2.349.665 80,9% 126,4% 
Segmento Ferroviário ............................................. 377.758 6,6% 555.474 19,1% -32,0% 

Iochpe-Maxion Consolidado ............................... 5.698.513 100,0% 2.905.139 100,0% 96,2% 
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O quadro abaixo contém o resumo das nossas principais informações financeiras e operacionais 
consolidadas para os períodos indicados: 

DRE Consolidado  2012  2011  Var. % 
 (R$ mil) 

Receita Operacional Líquida ............................................ 5.698.513  2.905.139  96,2% 
Custo dos Produtos Vendidos ......................................... (5.122.210) (2.353.383) 117,7% 
Lucro Bruto .................................................................. 576.303 551.756  4,4% 
Lucro Bruto/Receita Op. Líquida ................................. 10,1% 19,0% – 
Despesas Operacionais ................................................... (297.793) (193.503) 53,9% 
Lucro Operacional ....................................................... 278.510 358.253  -22,3% 
Lucro Operacional/Receita Op. Líquida...................... 4,9% 12,3% – 
Resultado Financeiro ...................................................... (160.624) (15.175) 958,5% 
Imposto de renda e Contribuição Social .......................... (12.180) (119.642) -89,8% 

Lucro Líquido ............................................................ 105.706 223.436  -52,7%
Lucro Líquido/Receita Op. Líquida ............................. 1,9% 7,7% – 
 
Medições não contábeis: 

EBITDA(*)(1) ..................................................................... 459.571 411.478 11,7%
EBITDA/Receita Op. Líquida (EBITDA Margem) ......... 8,1% 14,2% –
 

(*)(1) O EBITDA não é uma medida de desempenho financeiro segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP) ou internacionais (IFRS) e 
não deve ser considerado como uma alternativa para o lucro liquido do exercício, como um indicador de desempenho operacional da 
Companhia ou uma alternativa para o fluxo de caixa como um indicador de liquidez. A Companhia calcula o EBTIDA conforme a instrução 
CVM 527/12. Dessa forma o EBTIDA representa o lucro líquido antes do resultado financeiro, do imposto de renda, da contribuição social e 
da depreciação e amortização. Outras empresas podem calcular o EBITDA de maneira diferente da Companhia. 

 
O quadro abaixo contém o resumo das nossas principais informações financeiras e operacionais do 
segmento automotivo, com base em nossas demonstrações financeiras consolidadas, para os períodos 
indicados: 

DRE (Seg. Automotivo) 2012  2011  Var. % 
 (R$ mil) 

Receita Operacional Líquida .......................................... 5.320.755 2.349.665  126,4% 
Custo dos Produtos Vendidos .......................................  (4.761.901) (1.892.693) 151,6% 
Lucro Bruto ................................................................ 558.854 456.972 22,3%
Lucro Bruto/Receita Op. Líquida ............................... 10,5% 19,4% –
Despesas Operacionais ................................................. (257.180) (147.980) 73,8% 
Lucro Operacional ..................................................... 301.674 308.992 -2,4%
Lucro Operacional/Receita Op. Líquida.................... 5,7% 13,2% –
Resultado Financeiro .................................................... (136.379) 1.724 -8010,0% 
Imposto de renda e Contribuição Social ........................ (28.896) (107.682) – 

Lucro Líquido .......................................................... 136.399 203.034 -32,8%
Lucro Líquido/Receita Op. Líquida ........................... 2,6% 8,6% –
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O quadro abaixo contém o resumo das nossas principais informações financeiras e operacionais do 
segmento ferroviário para os períodos indicados: 

DRE (Seg. Ferroviário) 2012  2011  Var. 
 (R$ mil) 

Receita Operacional Líquida .......................................... 377.758 555.474 -32,0% 
Custo dos Produtos Vendidos ....................................... (360.309) (460.690) -21,8% 
Lucro Bruto ................................................................ 17.449 94.784 -81,6%
Lucro Bruto/Receita Op. Líquida ............................... 4,6% 17,1% –
Despesas Operacionais ................................................. (40.613) (45.523) -10,8% 
Lucro Operacional ..................................................... (23.164) 49.261 -147,0%
Lucro Operacional/Receita Op. Líquida.................... -6,1% 8,9% –
Resultado Financeiro .................................................... (24.245) (16.899) 43,5% 
Imposto de renda e Contribuição Social ........................ 16.716 (11.960) – 

Lucro Líquido .......................................................... (30.693) 20.402 -250,4%
Lucro Líquido/Receita Op. Líquida ........................... -8,1% 3,7% –

   
 

 
Tanto no segmento automotivo quanto no segmento ferroviário, a Companhia supre 100% da 
demanda por seus produtos. Não obstante, caso haja uma expansão razoável e imediata da demanda 
por produtos nos referidos segmentos, a Companhia acredita que suas unidades fabris são capazes de 
atender a essa expansão sem a necessidade de novos investimentos. 

Nossas Vantagens Competitivas 

Acreditamos que nosso modelo de negócio nos coloca em posição privilegiada para aproveitarmos as 
possibilidades de crescimento nos nossos segmentos de atuação. Descrevemos abaixo nossas principais 
vantagens competitivas. 

Liderança de Mercado 

Com base no histórico de 44 anos da Companhia no mercado brasileiro, ela acredita ter atuação 
significativa, na fabricação de rodas para caminhões, ônibus e máquinas agrícolas, e na fabricação de 
chassis e componentes estruturais estampados para caminhões, ônibus e picapes, em número de unidades 
produzidas. Internacionalmente, acreditamos ser uma das líderes mundiais na fabricação de rodas para 
veículos leves e comerciais, considerando os dados publicados pela IHS Automotive comparados a 
produção da Companhia.  

No segmento ferroviário, acreditamos deter a liderança na fabricação de vagões de carga e fundidos 
ferroviários, em número de unidades produzidas, no Brasil, tomando por base as informações 
publicadas pela ABIFER, com participação de mercado de 63,8%. 

Por estarmos presentes em diversos países, acreditamos ter relevantes participações de mercado, tanto 
no mercado mundial quanto no mercado nacional, e que isso nos confere significativas economias de 
escala permitindo-nos atender aos nossos clientes de forma rápida e eficiente.  

Presença Globalizada 

(i) Atendemos clientes globalmente a partir das nossas 32 plantas industriais localizadas em 14 países, 
apresentando, consequentemente (i) baixa dependência de plataformas de veículos, o que nos 
torna menos suscetíveis e nos permite reduzir riscos relacionados às variações de preços de 
matéria-prima, ou dependência excessiva da demanda por produtos específicos; (ii) maior eficiência 
na estruturação de operações, proporcionando menores custos de produção e transporte no 
mercado nacional e internacional; e (iii) menor exposição a eventos macroeconômicos específicos 
que podem impactar os nossos resultados operacionais.  
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Inovação, Tecnologia e Customização 

Entendemos que empregamos modernas técnicas de produção e utilizamos equipamentos que nos 
conferem flexibilidade para oferecer aos nossos clientes diferentes processos de produção que atendam suas 
demandas específicas com agilidade, rapidez e custos competitivos. Trabalhamos com nossos clientes, 
parceiros e fornecedores desde a concepção e engenharia até a fabricação de determinado produto. 

Acreditamos que isso nos proporciona a oportunidade de desenvolver produtos novos de acordo com a 
necessidade do cliente. Por tais motivos, mantemos uma relação muito próxima com nossos clientes, o 
que acreditamos ser um diferencial competitivo importante e um fator decisivo para a nossa capacidade 
de manter e, eventualmente, aumentar nossa participação de mercado (market share). 

Adicionalmente, a qualidade de nossos produtos e processos é certificada no Brasil e no exterior por 
órgãos e instituições independentes. Somos também reconhecidos pelas principais montadoras de 
veículos e operadores ferroviários como fornecedores certificados, o que nos permite atender aos nossos 
clientes no Brasil e no exterior, propiciando um aumento de nossas vendas nos mercados doméstico e 
internacional. Nesse sentido, recebemos prêmios e certificados de montadoras, incluindo os seguintes: 

• Toyota Logistic Excellence Performance Award (2011) 

• Toyota Quality Achievement Performance Certificate (2011) 

• Honda Merit Certificate – Quality & Delivery (2011) 

• Nissan Quality Origin Award NISSAN (2011) 

• Chrysler Achievement Performance Certificate (2011) 

• Volvo Quality Through Excellence Award (2011) 

Disciplina Financeira 

A condução de nossos negócios é realizada com disciplina financeira, principalmente no que se refere à 
precificação de fornecimento de produtos para cada contrato a ser celebrado com cada um dos nossos 
clientes e à expectativa de rentabilidade dos investimentos a serem realizados. 

Experiência da Administração na Integração de Nossas Aquisições  

Acreditamos que a nossa administração possui adequada experiência em integrar companhias adquiridas, 
o que em anos recentes também nos permitiu crescer de maneira eficiente. Acreditamos que a 
experiência da nossa administração crie diversas oportunidades para continuarmos a investir em nosso 
crescimento e para consolidarmos nossa posição de mercado. A nossa expansão, que entendemos ser 
bem-sucedida, é resultado direto de estratégias executadas com sucesso por nossa experiente equipe de 
administradores. 

Nossas Estratégias 

Seguimos comprometidos com um planejamento estratégico baseado na busca de crescimento 
equilibrado e com disciplina financeira, focado no nosso portfólio de negócios e a manutenção de 
margens operacionais que possam remunerar o capital aplicado e agregar valor aos nossos acionistas. 
Nesse sentido, algumas das nossas principais estratégias são: 
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Aumento de Participação nos Mercados Internacionais 

Pretendemos aumentar nossa participação nos mercados internacionais por meio da (i) expansão da 
capacidade de produção de nossas plantas industriais, (ii) utilização de nossa plataforma global de 
vendas para expandir a comercialização de nossos produtos em países nos quais ainda não operamos e 
(iii) expansão de nossas linhas de produtos por meio do ingresso em novos nichos de mercado que 
tenham sinergia com os nossos produtos e/ou com nossos clientes. Acreditamos que essa estratégia, 
além de garantir presença competitiva dos nossos produtos de forma mundial, fortalece o nosso 
posicionamento como uma empresa global.  

Busca contínua por eficiência e redução de custos  

Pretendemos continuar modernizando nossa estrutura produtiva de maneira a adequar-nos às 
necessidades do mercado, antecipando-nos aos movimentos competitivos e de crescimento da 
demanda. Pretendemos continuar atualizando produtos e processos para atender de forma plena e 
diferenciada nossos clientes, fortalecendo assim nossa atuação no mercado doméstico e ampliando 
nossa presença no mercado internacional, sempre buscando reduzir nossos custos operacionais e 
administrativos e operar com elevado índice de eficiência. Pretendemos nos valer de nossos custos 
operacionais competitivos, continuando a maximizar os ganhos das recentes aquisições através de 
melhorias de nossos processos produtivos, aumento da capacidade de produção, redução de custos em 
decorrência das sobreposições atuais e ganhos de escala e diminuição de custos fixos.  

Novos Negócios e Produtos 

Pretendemos oferecer a nossos clientes um número cada vez maior de produtos e serviços que 
apresentem sinergias com as nossas atividades atuais. Consideramos continuamente: (i) oportunidades 
de expansão de nossas linhas de produtos por meio do ingresso em novos nichos de mercado, que 
tenham sinergia com a fabricação de nossos produtos atuais ou com nossos clientes, e (ii) possíveis 
aquisições de ativos e empresas nos segmentos em que já atuamos.  

Por exemplo, com a aquisição da Hayes Lemmerz, adicionamos rodas de alumínio ao nosso portfólio de 
produtos. Embora não tenhamos planos concretos de aquisições de empresas, estamos continuamente 
estudando oportunidades existentes e poderemos vir a realizar aquisições materiais. Acreditamos que, 
ao ampliar a nossa linha de produtos e serviços, conseguiremos atender melhor os nossos clientes e, 
consequentemente, aumentar nossas receitas e resultados. 

Produção Diversificada e Descentralizada  

Pretendemos continuar nossa prática de diversificar nossa produção. A Companhia acredita que é 
capaz de atender as pricipais necessidades dos mercados locais e com fácil acesso a seus clientes e 
matérias primas, devido a presença em diversos países. A Companhia acredita que isto contribui para a 
redução de seus custos com a produção e transporte e faz com que forneçamos produtos que 
entendemos ser de excelente qualidade a nossos clientes a preços que acreditamos ser rentáveis. Por 
meio da diversificação da localização geográfica de nossas plantas, buscaremos atender melhor as 
necessidades de nossos clientes por meio da facilitação do fornecimento tempestivo de produtos. 

Foco em crescimento  

Nossa estratégia central é crescer continuamente de forma orgânica, expandindo a produção nas nossas 
plantas. Acreditamos que o crescimento em escala fortalece nosso posicionamento, gera economias e 
traz melhorias para nosso processo industrial. Juntamente com nosso crescimento orgânico, avaliaremos 
eventuais oportunidades pontuais de aquisição que possam alavancar esse crescimento. 
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Breve Histórico 

Iniciamos nossas atividades em 1969, no Estado do Rio Grande do Sul. A estratégia de diversificação de 
negócios que, durante vários anos, marcou a nossa atuação, a partir da década de 1990, foi 
complementada pelo esforço de especialização, com foco nos segmentos automotivo e ferroviário. 
Somos uma companhia de capital aberto desde 1984 e, desde o início de 2008, temos nossas ações 
negociadas no Novo Mercado da BM&FBOVESPA, e desde o ano de 2010, não temos um bloco 
definido de acionistas que detenha mais de 50,0% das ações de nossa emissão. Ainda assim, há em 
vigor um acordo de acionistas entre a família Ioschpe e o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – Participações (BNDESPAR), com vigência até dezembro de 2013, que concentra 
aproximadamente 33,0% das ações de nossa emissão. 

Para maiores informações sobre o nosso histórico, veja a seção “6. Histórico do Emissor”, sobre os 
nossos acionistas e nossas sociedades controladas, as seções “8. Descrição do Grupo Econômico” e 
“15. Controle”, do nosso Formulário de Referência incorporado a este Prospecto por referência.  

Principais Fatores de Risco Relativos à Emissora 

Os setores nos quais operamos são cíclicos e dependentes das condições da economia 
brasileira e mundial.  

Os setores de autopeças e de equipamentos ferroviários têm historicamente apresentado, e espera-se 
que continuem a apresentar, ciclos de crescimento e retração. A indústria e os mercados que 
atendemos estão sujeitos a variações decorrentes de fatores que estão fora de nosso controle, 
incluindo fatores relacionados às condições da economia brasileira e mundial, preços de matéria prima, 
bem como nível dos estoques e cronogramas de produção da indústria automobilística e dos 
consumidores de equipamentos ferroviários. A ocorrência de ciclos de retração no futuro poderá afetar 
adversamente nossos resultados. 

Operamos em setores altamente competitivos, caracterizados pela constante pressão 
sobre preços. 

Enfrentamos uma forte competição de um grupo concentrado de concorrentes locais e internacionais 
em todos os setores em que atuamos. Nossa participação de mercado poderá ser reduzida caso não 
consigamos nos manter competitivos, principalmente com relação a preços. Esse ambiente altamente 
competitivo pode limitar nossa capacidade de crescimento e pressionar os preços de nossos produtos, 
reduzindo nossas receitas e nos afetando adversamente como um todo. 

Flutuações nos preços de matéria prima e/ou redução do número de fornecedores podem nos 
afetar adversamente. 

As nossas operações dependem de capacidade de nossa Companhia adquirir matérias-primas 
(principalmente aço e alumínio) a preços competitivos. O preço desses materiais sofreram variações 
relevantes nos últimos anos, principalmente em razão das variações da demanda mundial. Caso o 
preço dessas matérias primas sofra um acréscimo significativo e não consigamos repassar esse aumento 
ao preço de nossos produtos ou reduzir nossos custos operacionais para compensar esse aumento, 
nossa margem operacional será reduzida. 
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Adicionalmente, nós não podemos garantir um abastecimento contínuo e adequado de matérias 
primas para atender às nossas necessidades de produção. Um aumento inesperado no consumo de 
matéria prima por nossa Companhia e/ou por terceiros pode acarretar uma carência de matérias 
primas. Nesse caso, podemos não conseguir atender aos pedidos de nossos clientes, o que poderia 
ocasionar um impacto significativo no desenvolvimento de nossas operações e nos nossos resultados, 
bem como prejudicar sua relação comercial com nossos clientes. 

A Companhia e suas controladas estão sujeitas ao cumprimento de obrigações específicas nos 
contratos financeiros e a restrições quanto à capacidade de contrair dívidas adicionais, e, 
adicionalmente, determinados ativos e receitas da Companhia e controladas estão onerados. 

A Companhia é parte em contratos financeiros e em debêntures que exigem a manutenção de certos 
índices financeiros ou o cumprimento de determinadas obrigações e impõem restrições para que a 
Companhia e/ou controladas venham a contrair dívidas adicionais. Adicionalmente, as receitas da 
Companhia e da Hayes Lemmerz, bem como o capital social da Iochpe Holdings e da Maxion Wheels 
estão onerados em garantia das obrigações decorrentes das debêntures da quinta emissão da 
Companhia (para mais informações ver a seção “Destinação dos Recursos” deste Prospecto). O 
inadimplemento dos termos de tais contratos e/ou debêntures, que não seja sanado ou perdoado por 
seus respectivos credores, poderá resultar na declaração do vencimento antecipado do saldo devedor 
das respectivas dívidas e/ou resultar no vencimento antecipado de outros contratos financeiros. A não 
quitação de tais dívidas poderá resultar na excussão das garantias para seu pagamento, podendo ter 
um efeito adverso relevante para nós. 

Possuímos operações pendentes de apreciação pelo CADE. 

Nós possuímos uma operação notificada ao CADE (AC nº 08012.011603/2011-71, relativo à aquisição, 
pela Iochpe-Maxion S.A., da integralidade do capital social da Hayes Lemmerz Indústria de Rodas Ltda. 
e AC nº 08012.004551/2011-86, relativo à aquisição da integralidade do capital social da Hayes 
Lemmerz). O CADE pode visualizar problemas concorrenciais decorrentes dessa operação, caso em que 
poderá bloqueá-la ou impor restrições. Decisões nesse sentido podem afetar significativamente a 
estratégia de crescimento da Emissora. 

Apresentação das Informações Financeiras 

As nossas informações financeiras contidas neste Prospecto devem ser lidas e analisadas em conjunto 
com as demonstrações financeiras e suas respectivas notas explicativas, bem como com o quadro “10” 
do nosso Formulário de Referência, ambos incorporados por referência a este Prospecto Preliminar. 

Elaboramos nossas demonstrações financeiras individuais de acordo com as Práticas Contábeis 
Adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e nos 
Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emitidas pelo CPC e aprovados pela CVM. 

Elaboramos nossas demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as Normas Internacionais de 
Relatório Financeiro – IFRS, emitidas pelo IASB, as quais são consistentes com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. 

  



Sumário da companhia 

29 

Objeto Social 

Nosso objeto é: (a) a fabricação, usinagem, montagem, distribuição ou venda de quaisquer tipos de 
motores, veículos, tratores agrícolas e industriais, de máquinas e implementos agrícolas, máquinas 
rodoviárias e de construção de colheitadeiras automotrizes, bem como quaisquer aparelhos, 
instrumentos sobressalentes e acessórios dos mesmos, equipamentos motorizados ou não, 
componentes para indústria metalúrgica, ferroviária e automobilística, ferramentas, ferramental, caixa 
de armazenamento e outros produtos conexos utilizados na produção industrial, bem como a 
exploração da indústria de fundição, esmaltação, estanhação, plástico, metalúrgica, mecânica em todas 
suas aplicações e formas, bem como o comércio, beneficiamento, exportação, importação e 
distribuição dos produtos pertinentes ao ramo; (b) a importação de matérias-primas e produtos 
intermediários para a industrialização de produtos acabados relacionados com o objeto social, 
destinados à comercialização; (c) a prestação de serviços de assistência técnica a outras empresas do 
mesmo ramo; (d) assistência técnica, locação de serviços, intermediação comercial por conta própria ou 
de terceiros, comissão ou consignação relativas ao objeto social; (e) a locação de bens pertencentes ao 
seu ativo imobilizado; (f) a participação em outras sociedades nacionais ou estrangeiras como sócia, 
quotista ou acionista; (g) a representação de outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, por conta 
própria ou de terceiros, em conexão com os objetivos mencionados; (h) a implantação e manutenção 
de centros de treinamento para o uso de seus produtos; e (i) desenvolvimento de culturas 
experimentais em áreas rurais próprias ou de terceiros. 

Agente Fiduciário  

O Agente Fiduciário presta serviços de agente fiduciário na quinta emissão de debêntures da 
Companhia, consistindo em 124.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com 
garantia real, e, adicionalmente, garantidas por fiança da Iochpe Holdings, com valor nominal unitário 
de R$10.000,00, totalizando, portanto, R$1.240.000.000,00, com prazo de nove anos, sendo toda a 
emissão garantida por penhor da totalidade do capital social da Iochpe Holdings, penhor da totalidade 
do capital social da Maxion Wheels e cessão fiduciária de direitos creditórios de titularidade da 
Companhia e de Hayes Lemmerz Indústria de Rodas S.A., existentes e originados no futuro decorrentes 
da venda de produtos e serviços de qualquer natureza pelas outorgantes a terceiros, correspondendo 
tais direitos de crédito a 100% de sua receita operacional, não tendo ocorrido, até esta data, qualquer 
evento de resgate, amortização, repactuação ou inadimplemento. 
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SUMÁRIO DA OFERTA 

Esta seção não contém todas as informações sobre a Emissora que devem ser analisadas pelo investidor 
antes de tomar sua decisão de investimento nas Debêntures. O Prospecto deve ser lido integralmente e 
de forma cuidadosa, inclusive o disposto nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de 
Risco Relacionados à Companhia”, “Fatores de Risco”, deste Prospecto, nas demonstrações financeiras 
da Emissora e suas respectivas notas explicativas, e nas seções “4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de 
Mercado” do Formulário de Referência. 

Companhia Iochpe-Maxion S.A. 

Capital Social da Companhia O capital social da Emissora, nesta data, é de R$650.000.000,00. 

Coordenador Líder Banco Itaú BBA S.A.  

Coordenadores Coordenador Líder e Banco Fator. 

Agente Fiduciário Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. 

O Agente Fiduciário presta serviços de agente fiduciário na 
quinta emissão de debêntures da Companhia, consistindo em 
124.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da 
espécie com garantia real, e, adicionalmente, garantidas por 
fiança da Iochpe Holdings, com valor nominal unitário de 
R$10.000,00, totalizando, portanto, R$1.240.000.000,00, com 
prazo de nove anos, sendo toda a emissão garantida por 
penhor da totalidade do capital social da Iochpe Holdings, 
penhor da totalidade do capital social da Maxion Wheels e 
cessão fiduciária de direitos creditórios de titularidade da 
Companhia e de Hayes Lemmerz Indústria de Rodas S.A., 
existentes e originados no futuro decorrentes da venda de 
produtos e serviços de qualquer natureza pelas outorgantes 
a terceiros, correspondendo tais direitos de crédito a 100% 
de sua receita operacional, não tendo ocorrido, até esta 
data, qualquer evento de resgate, amortização, repactuação 
ou inadimplemento. 

Banco Liquidante Itaú Unibanco S.A. 

Escriturador Mandatário Itaú Corretora de Valores S.A. 

Classificação de Risco Standard & Poor’s: “brA”. 

Aprovações Societárias A Emissão e a Oferta foram aprovadas pelo conselho de 
administração da Companhia em reuniões realizadas (i) em 7 de 
março de 2013, cuja ata foi arquivada na JUCESP em 13 de março 
de 2013 e publicada no DOESP e no jornal “Valor Econômico” em 8 
de março de 2013; e (ii) em 27 de março de 2013, cuja ata será 
arquivada na JUCESP e publicada no DOESP e no jornal “Valor 
Econômico”. 

Destinação dos Recursos Os recursos líquidos obtidos pela Emissora com a Emissão serão 
integralmente utilizados para reperfilamento de passivos financeiros 
da Emissora. Para mais informações, ver seções “Destinação dos 
Recursos” e “Operações Vinculadas à Oferta”, deste Prospecto. 
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Regime de Colocação As Debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição, nos 
termos da Lei do Mercado de Valores Mobiliários, da Instrução 
CVM 400, da Instrução CVM 471 e das demais disposições legais 
e regulamentares aplicáveis, com exclusão do direito de 
preferência aos atuais acionistas da Emissora na subscrição das 
Debêntures, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das 
Sociedades por Ações e do artigo 8º, parágrafo 2º, do Estatuto 
Social, porém, com prioridade aos atuais acionistas para a 
subscrição de determinada quantidade de Debêntures no âmbito 
da Oferta, nos termos do artigo 21 da Instrução CVM 400, sob o 
regime de garantia firme de colocação, com relação à totalidade 
das Debêntures, nos termos do Contrato de Distribuição, com a 
intermediação dos Coordenadores, instituições integrantes do 
sistema de distribuição de valores mobiliários. Para mais 
informações, ver a seção “Informações Sobre a Oferta – Contrato 
de Distribuição – Regime de Colocação”, deste Prospecto. 

Procedimento de Bookbuilding Será adotado o procedimento de coleta de intenções de 
investimento, organizado pelos Coordenadores, nos termos do 
artigo 23, parágrafos 1º e 2º, e do artigo 44 da Instrução CVM 400, 
sem recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou máximos, para a 
definição, com a Emissora, da Remuneração (conforme definido no 
item “Remuneração” abaixo), observado o limite previsto no item 
“Remuneração” abaixo, inciso II (“Procedimento de Bookbuilding”). 

O resultado do Procedimento de Bookbuilding será ratificado por meio 
de aditamento à Escritura de Emissão, a ser celebrado anteriormente à 
Data de Integralização, e será divulgado por meio do Anúncio de 
Início, nos termos do artigo 23, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400. 

Poderá ser aceita a participação de investidores que sejam (a) 
controladores ou administradores da Companhia; (b) controladores 
ou administradores dos Coordenadores; (c) outras pessoas 
vinculadas à Oferta; ou (d) cônjuges, companheiros, ascendentes, 
descendentes e colaterais até o segundo grau de cada uma das 
pessoas referidas nas alíneas (a), (b) ou (c) acima (em conjunto, 
“Pessoas Vinculadas”), no Procedimento de Bookbuilding, do qual 
participarão apenas Investidores Institucionais, no âmbito da Oferta 
Institucional, até o limite máximo de 15% do valor da Oferta. A 
participação de investidores que sejam considerados Pessoas 
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá 
impactar adversamente a definição da Remuneração das 
Debêntures, e o investimento nas Debêntures por 
investidores que sejam Pessoas Vinculadas poderá ter um 
impacto adverso na liquidez das Debêntures no mercado 
secundário. Os Acionistas (conforme definido abaixo), no 
âmbito da Oferta Prioritária (conforme definido abaixo), não 
participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, 
não participarão da fixação da Remuneração. 

O investidor deve ler a seção “Fatores de Risco – Fatores de Risco 
Relativos à Oferta e às Debêntures – A participação de investidores 
que sejam considerados Pessoas Vinculadas na Oferta poderá 
promover a má formação na taxa de remuneração final das 
Debêntures e o investimento nas Debêntures por investidores que 
sejam Pessoas Vinculadas poderá ter um impacto adverso na 
liquidez das Debêntures no mercado secundário”, deste Prospecto.
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Prazo de Subscrição Respeitados (i) o atendimento dos requisitos a que se refere a 
Cláusula 2.1 da Escritura de Emissão; (ii) a concessão do registro 
da Oferta pela CVM; (iii) a publicação do Anúncio de Início; (iv) a 
disponibilização, aos investidores, do Prospecto Definitivo; e (v) o 
prazo limite de validade da garantia firme de colocação prestada 
pelos Coordenadores nos termos do Contrato de Distribuição, as 
Debêntures serão subscritas, a qualquer tempo, em até seis meses 
contados da data de publicação do Anúncio de Início. 

Forma de Subscrição 
e de Integralização e  
Preço de Integralização 

As Debêntures serão subscritas e integralizadas por meio do MDA e do 
DDA, em uma mesma data, à vista, no ato da subscrição (“Data de 
Integralização”), e em moeda corrente nacional, pelo Valor Nominal.  

Negociação As Debêntures serão registradas para negociação no mercado 
secundário por meio do CETIP21 e do BOVESPAFIX. 

Valor Total da Emissão O valor total da Emissão será de R$320.000.000,00, na Data de 
Emissão. 

Quantidade Serão emitidas 320.000 Debêntures. 

Número da Emissão As Debêntures representam a sexta emissão de debêntures da 
Companhia. 

Valor Nominal As Debêntures terão valor nominal unitário de R$1.000,00 na 
Data de Emissão. 

Séries A Emissão será realizada em série única. 

Conversibilidade As Debêntures serão conversíveis em Ações, nos termos do artigo 57 
da Lei das Sociedades por Ações e da Escritura de Emissão. 

As Debêntures, à opção dos Debenturistas, poderão ser convertidas 
em Ações, a qualquer tempo, exceto em dia de assembleia geral de 
acionistas da Companhia e exceto pela Data de Vencimento, até a 
efetiva quitação de todas as obrigações pecuniárias previstas na 
Escritura de Emissão (“Período de Conversão”). A conversão 
poderá se referir à parte ou à totalidade das Debêntures de 
titularidade do respectivo Debenturista.  

As Debêntures serão convertidas em Ações de acordo com a fórmula 
e os procedimentos previstos na Escritura de Emissão.  

Para mais informações ver a seção “Informações Sobre a Oferta – 
Características da Emissão e das Debêntures – Conversibilidade” 
deste Prospecto. 

Frações de Ações As frações de Ações decorrentes da conversão, nos termos da 
Escritura de Emissão, serão devidas pela Companhia, em 
espécie, devendo seu pagamento ser realizado no prazo de até 
três Dias Úteis contados da respectiva Data de Conversão. 

Espécie As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do 
artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações. 
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Data de Emissão Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures 
será 1º de abril de 2013. 

Prazo e Data de Vencimento Ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado das Debêntures, 
de conversão das Debêntures em Ações, nos termos do item 
“Conversibilidade” acima, e/ou de vencimento antecipado das 
obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na 
Escritura de Emissão, o prazo das Debêntures será de cinco anos, 
contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 1º de 
abril de 2018 (“Data de Vencimento”). 

Pagamento do Valor Nominal Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate 
antecipado das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das 
obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na 
Escritura de Emissão, o Valor Nominal de cada uma das Debêntures 
será amortizado em uma parcela única, na Data de Vencimento, 
exceto se as Debêntures forem convertidas em Ações, nos termos 
do item “Conversibilidade” acima. 

Remuneração A remuneração de cada uma das Debêntures será a seguinte:

i. atualização monetária: o Valor Nominal de cada uma das 
Debêntures não será atualizado monetariamente; e 

 
ii. juros remuneratórios: sobre o Valor Nominal de cada uma das 

Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a 
um determinado percentual ao ano, base 252 dias úteis, a ser 
definido de acordo com o Procedimento de Bookbuilding, e, 
em qualquer caso, limitado a 100% da variação acumulada 
das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros 
de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma 
percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e 
divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo diário 
disponível em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) 
(“Taxa DI”) (“Remuneração”), calculados de forma exponencial 
e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, desde a 
Data de Integralização ou a data de pagamento de 
Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até 
a data do efetivo pagamento. Sem prejuízo dos pagamentos 
em decorrência de resgate antecipado das Debêntures e/ou 
de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das 
Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, a 
Remuneração será paga semestralmente a partir da Data de 
Emissão, no dia 1º (primeiro) dos meses de abril e outubro de 
cada ano, ocorrendo o primeiro pagamento em 1º de outubro 
de 2013 e o último, na Data de Vencimento, exceto se as 
Debêntures forem convertidas em Ações, nos termos da seção 
“Informações Sobre a Oferta – Características da Emissão e das 
Debêntures – Conversibilidade” deste Prospecto, caso em que, 
com relação às Debêntures convertidas em Ações, sem prejuízo 
do disposto no item “Frações de Ações” acima, a Remuneração 
será devida pro rata temporis desde a Data de Integralização ou 
a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, 
conforme o caso, até a data de pagamento nos termos da 
Escritura de Emissão. A forma de cálculo da Remuneração está 
descrita na Escritura de Emissão, constante deste Prospecto 
como Anexo A.
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Repactuação Programada Não haverá repactuação programada. 

Resgate Antecipado 
Facultativo  

Exceto pelo disposto no item “Oferta Facultativa de Resgate 
Antecipado” abaixo, a Emissora não poderá, voluntariamente, 
realizar o resgate antecipado facultativo de qualquer das Debêntures.

Amortização Antecipada 
Facultativa 

A Emissora não poderá, voluntariamente, realizar a amortização 
antecipada facultativa de qualquer das Debêntures. 

Oferta Facultativa de  
Resgate Antecipado 

A Companhia poderá realizar, a qualquer tempo, oferta 
facultativa de resgate antecipado, total ou parcial, das Debêntures 
em circulação, com o consequente cancelamento de tais 
Debêntures, que será endereçada a todos os Debenturistas, sem 
distinção, assegurada a igualdade de condições a todos os 
Debenturistas, para aceitar o resgate antecipado das Debêntures 
de que forem titulares, de acordo com os termos e condições 
previstos na seção “Informações Sobre a Oferta – Oferta 
Facultativa de Resgate Antecipado” deste Prospecto. 

 
Aquisição Facultativa A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures em 

circulação, desde que observe o disposto no artigo 55, parágrafo 3º, 
da Lei das Sociedades por Ações e na regulamentação aplicável da 
CVM. As Debêntures adquiridas pela Emissora poderão, a critério da 
Emissora, ser canceladas, permanecer em tesouraria ou ser 
novamente colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas pela 
Emissora para permanência em tesouraria, se e quando recolocadas 
no mercado, farão jus à mesma Remuneração aplicável às demais 
Debêntures em circulação. 

Eventos de Inadimplemento  
e Vencimento Antecipado 

As Debêntures estão sujeitas a determinados Eventos de 
Inadimplemento que podem acarretar o seu vencimento 
antecipado. Para mais informações, vide seção “Informações 
Sobre a Oferta – Características da Emissão e das Debêntures – 
Vencimento Antecipado”, deste Prospecto e “Fatores de Risco – 
Riscos Relativos à Oferta e às Debêntures – As obrigações da 
Emissora constantes da Escritura de Emissão estão sujeitas a 
hipóteses de vencimento antecipado”, deste Prospecto. 

Quoruns de Deliberação Nas deliberações das assembleias gerais de Debenturistas, a 
cada uma das Debêntures em circulação caberá um voto, 
admitida a constituição de mandatário, Debenturista ou não. 
Exceto pelo disposto abaixo, todas as deliberações a serem 
tomadas em assembleia geral de Debenturistas dependerão de 
aprovação de Debenturistas representando, no mínimo, 75% 
das Debêntures em circulação. 

Não estão incluídos no quorum acima: 

i. os quoruns expressamente previstos em outras Cláusulas da 
Escritura de Emissão; e 
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ii. as alterações, que somente poderão ser propostas pela Emissora, 
que deverão ser aprovadas por Debenturistas representando, no 
mínimo, 90% das Debêntures em circulação, (a) das disposições 
deste item; (b) de qualquer dos quoruns previstos na Escritura de 
Emissão; (c) da Remuneração, exceto pelo disposto na seção 
“Informações Sobre a Oferta – Características Da Emissão e das 
Debêntures – Extinção, limitação e/ou não divulgação da Taxa 
DI” deste Prospecto; (d) de quaisquer datas de pagamento de 
quaisquer valores previstos na Escritura de Emissão; (e) do prazo 
de vigência das Debêntures; (f) da espécie das Debêntures; (g) 
das disposições relativas à conversibilidade das Debêntures; (h) 
da criação de evento de repactuação; (i) das disposições relativas 
a resgate antecipado facultativo; (j) das disposições relativas a 
amortizações antecipadas facultativas; (k) das disposições 
relativas à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado; ou (l) da 
redação de qualquer Evento de Inadimplemento, observado que, 
ocorrendo a renúncia ou o perdão temporário a um Evento de 
Inadimplemento, aplicar-se-á o disposto no primeiro parágrafo 
desse item (quórum de 75% das Debêntures em circulação). 
 

Público Alvo da Oferta Observado o disposto na Seção “Plano da Oferta” abaixo, a Oferta 
será realizada para (i) no âmbito da Oferta Prioritária (conforme 
definido abaixo), titulares de ações de emissão da Companhia ao 
final do dia 8 de março de 2013 (“Primeira Data de Corte da Oferta 
Prioritária”), que sejam, cumulativamente, titulares de ações de 
emissão da Companhia ao final do dia 15 de abril de 2013 
(“Segunda Data de Corte da Oferta Prioritária”), conforme as 
respectivas posições em custódia em tais datas na BM&FBOVESPA e 
na Itaú Corretora de Valores S.A., instituição escrituradora de ações 
de emissão da Companhia (“Instituição Escrituradora”), que realizem 
Pedido de Reserva da Oferta Prioritária (conforme definido abaixo), 
observado que aqueles que não sejam residentes e domiciliados ou 
com sede no Brasil deverão se certificar que não existem restrições 
legais ou regulamentares em suas respectivas jurisdições que 
impeçam ou restrinjam sua participação na Oferta Prioritária 
(“Acionistas”); e (ii) no âmbito da Oferta Institucional (conforme 
definido abaixo), investidores institucionais ou qualificados, conforme 
definido no artigo 109 da Instrução CVM n.º 409, de 18 de agosto 
de 2004, conforme alterada, podendo, entretanto, ser atendidos 
outros investidores, pessoas físicas ou jurídicas, não qualificados, 
clientes dos Coordenadores, que tenham amplo conhecimento dos 
termos, condições e riscos inerentes às Debêntures, bem como 
acesso aos Prospectos (“Investidores Institucionais”). 

Plano da Oferta As Debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição, com 
intermediação dos Coordenadores e das instituições intermediárias 
autorizadas a operar na BM&FBOVESPA contratadas para efetuar 
esforços de colocação das Debêntures exclusivamente aos Acionistas, 
no âmbito da Oferta Prioritária (“Instituições Consorciadas” e, em 
conjunto com os Coordenadores, “Instituições Participantes da 
Oferta”), por meio de (i) uma oferta aos Acionistas, nos termos do 
artigo 21 da Instrução CVM 400 (“Oferta Prioritária”); e (ii) uma 
oferta aos Investidores Institucionais (“Oferta Institucional”). 
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Observadas as disposições da regulamentação aplicável, as 
Instituições Participantes da Oferta realizarão a Oferta conforme o 
plano da Oferta adotado em conformidade com o disposto no 
artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, o qual leva em 
consideração as relações com clientes e outras considerações de 
natureza comercial ou estratégica das Instituições Participantes da 
Oferta e da Companhia, e assegurarão (i) que o tratamento 
conferido aos investidores seja justo e equitativo, (ii) a adequação 
do investimento ao perfil de risco do público alvo da Oferta, e 
(iii) que os representantes das Instituições Participantes da Oferta 
recebam previamente exemplares do Prospecto Preliminar para 
leitura obrigatória e que suas dúvidas possam ser esclarecidas por 
pessoas designadas pelos Coordenadores (“Plano da Oferta”). O 
Plano da Oferta será fixado nos termos dos itens “Oferta 
Prioritária” e “Oferta Institucional” abaixo. 

Poderá ser aceita a participação de investidores que sejam 
(a) controladores ou administradores da Companhia; 
(b) controladores ou administradores dos Coordenadores; (c) outras 
pessoas vinculadas à Oferta; ou (d) cônjuges, companheiros, 
ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau de cada 
uma das pessoas referidas nas alíneas (a), (b) ou (c) acima (em 
conjunto, “Pessoas Vinculadas”), no Procedimento de Bookbuilding, 
do qual participarão apenas Investidores Institucionais, no âmbito da 
Oferta Institucional, até o limite máximo de 15% do valor da Oferta. 
A participação de investidores que sejam considerados 
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá 
impactar adversamente a definição da Remuneração das 
Debêntures, e o investimento nas Debêntures por investidores 
que sejam Pessoas Vinculadas poderá ter um impacto adverso 
na liquidez das Debêntures no mercado secundário. Os 
Acionistas (conforme definido abaixo), no âmbito da Oferta 
Prioritária (conforme definido abaixo), não participarão do 
Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão 
da fixação da Remuneração. 

Após o protocolo do pedido de registro da Oferta, a publicação 
do Aviso ao Mercado, e a disponibilização do Prospecto 
Preliminar, poderão ser realizadas apresentações para potenciais 
investidores (road show e/ou one-on-ones) (“Apresentações para 
Potenciais Investidores”), conforme determinado pelos 
Coordenadores de comum acordo com a Companhia. 

Os materiais publicitários ou documentos de suporte às 
Apresentações para Potenciais Investidores eventualmente 
utilizados serão submetidos, por meio da ANBIMA, à aprovação 
prévia da CVM, nos termos do artigo 50 da Instrução CVM 400, 
ou encaminhados, por meio da ANBIMA, à CVM previamente à 
sua utilização, nos termos do artigo 50, parágrafo 5º, da 
Instrução CVM 400, conforme o caso. 
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Desde que todas as Condições Precedentes tenham sido 
satisfeitas, ou sua satisfação tenha sido renunciada pelos 
Coordenadores por escrito, e observados os demais termos e 
condições do Contrato de Distribuição, a Oferta somente terá 
início após (i) a concessão do registro da Oferta pela CVM; (ii) a 
publicação do Anúncio de Início; e (iii) a disponibilização do 
Prospecto Definitivo aos investidores. 

Iniciada a Oferta, observado o disposto nos itens abaixo, os 
investidores interessados na subscrição das Debêntures deverão 
fazê-la por meio da assinatura do boletim de subscrição, na Data 
de Integralização, pelo Preço de Integralização. 

Oferta Prioritária No contexto da Oferta Prioritária, o montante de 240.000 
Debêntures, ou seja, 75% das Debêntures, será destinado 
prioritariamente à colocação pública aos Acionistas que desejarem 
exercer seu direito de prioridade de acordo com o procedimento 
abaixo indicado:  

I. os Acionistas poderão ceder, uma única vez, para um único 
Acionista cessionário, e exclusivamente entre Acionistas, 
seus respectivos direitos de prioridade, no todo ou em parte, 
para subscrição das Debêntures destinadas à Oferta 
Prioritária, desde que sejam atendidas, cumulativamente, as 
seguintes condições: (a) o Acionista cedente e o Acionista 
cessionário celebrem termo de cessão de direitos de 
prioridade, conforme modelo anexo a este Prospecto 
(“Termo de Cessão de Direitos de Prioridade”); e (b) 
exclusivamente em 4 de abril de 2013, até as 16h, uma via 
do Termo de Cessão de Direitos de Prioridade, devidamente 
firmado, com firma reconhecida, acompanhado, (i) no caso 
de Acionistas representados por procuradores, de 
procuração, que deverá ter sido outorgada por meio de 
instrumento público; e (ii) no caso de Acionistas que não 
sejam pessoas físicas, de cópia autenticada de todos os 
documentos que comprovem os respectivos poderes de 
representação (incluindo estatuto social, contrato social, 
regulamento e atos de nomeação de representantes), seja 
entregue ao Coordenador Líder (Banco Itaú BBA S.A., 
Avenida Brigadeiro Faria Lima 3400, 4º andar, CEP 04538-132, 
São Paulo, SP, aos cuidados do Sr. Felipe Condado Barbosa, 
telefone (11) 3708-8000); observado que não havendo o 
atendimento aos requisitos previstos neste inciso, ou 
se for apontada qualquer incongruência, distorção, 
incompatibilidade ou incorreção pela BM&FBOVESPA 
e/ou pela Instituição Escrituradora, com relação a 
qualquer informação fornecida pelo Acionista cedente 
e/ou pelo Acionista cessionário no Termo de Cessão de 
Direitos de Prioridade, a cessão será desconsiderada, 
sendo o Limite de Subscrição Proporcional que venha a 
ser cedido nos termos do respectivo Termo de Cessão 
de Direitos de Prioridade automaticamente cancelado; 
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II. no Período de Reserva da Oferta Prioritária (conforme definido 
abaixo), cada um dos Acionistas interessados em participar da 
Oferta Prioritária deverá realizar pedido de reserva de 
Debêntures no âmbito da Oferta Prioritária, irrevogável e 
irretratável, exceto pelo disposto neste inciso, nos incisos VII, 
X, XI, XII e XIII abaixo, mediante preenchimento de formulário 
específico (“Pedido de Reserva da Oferta Prioritária”), com 
uma única Instituição Participante da Oferta. Os Acionistas 
devem estipular, no Pedido de Reserva da Oferta Prioritária, 
uma Remuneração mínima como condição de eficácia de seu 
Pedido de Reserva da Oferta Prioritária, sem necessidade de 
posterior confirmação, sendo que, caso a Remuneração seja 
fixada em valor inferior ao percentual da Taxa DI estabelecido 
pelo Acionista, o respectivo Pedido de Reserva da Oferta 
Prioritária será automaticamente cancelado. Como 
condição à eficácia do Pedido de Reserva da Oferta Prioritária, 
cada Acionista deverá indicar obrigatoriamente no Pedido de 
Reserva da Oferta Prioritária se é ou não Pessoa Vinculada. 
Adicionalmente, os Acionistas devem estipular, no Pedido de 
Reserva da Oferta Prioritária, um valor máximo de 
investimento e o interesse em subscrever sobras na Oferta 
Prioritária. As Instituições Participantes da Oferta somente 
atenderão aos Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária 
realizados por Acionistas titulares de conta neles aberta ou 
mantida pelo respectivo investidor; 

III. as Instituições Participantes recomendam aos Acionistas 
interessados na realização de Pedidos de Reserva da Oferta 
Prioritária que (a) leiam cuidadosamente os termos e condições 
estipulados no Pedido de Reserva da Oferta Prioritária, 
especialmente os procedimentos relativos à liquidação da Oferta 
e as informações constantes do Prospecto Preliminar; (b) 
verifiquem com a Instituição Participante da Oferta de sua 
preferência, antes de realizar o seu Pedido de Reserva da Oferta 
Prioritária, se essa, a seu exclusivo critério, exigirá a manutenção 
de recursos em conta nela aberta e/ou mantida, para fins de 
garantia do Pedido de Reserva da Oferta Prioritária; (c) entrem 
em contato com a Instituição Participante da Oferta de sua 
preferência para obter informações mais detalhadas sobre o 
prazo estabelecido pela Instituição Participante da Oferta para a 
realização do Pedido de Reserva da Oferta Prioritária ou, se for o 
caso, para a realização do cadastro na Instituição Participante da 
Oferta, tendo em vista os procedimentos operacionais adotados 
por cada Instituição Participante da Oferta; (d) caso as ações de 
emissão da Companhia, de sua titularidade, estejam custodiadas 
na Instituição Escrituradora, se certifiquem que seus respectivos 
cadastros estão atualizados na Instituição Escrituradora, 
observando os procedimentos para a Oferta Prioritária aqui 
descritos; e (e) caso as ações de emissão da Companhia, de sua 
titularidade, estejam custodiadas na BM&FBOVESPA, se 
certifiquem que seus respectivos cadastros estão atualizados em 
uma das Instituições Participantes da Oferta, observando os 
procedimentos para a Oferta Prioritária aqui descritos; 
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IV. antes de apresentarem seus Pedidos de Reserva da Oferta 
Prioritária, os Acionistas que não sejam residentes e 
domiciliados ou com sede no Brasil deverão se certificar que 
não existem restrições legais ou regulamentares em suas 
respectivas jurisdições que impeçam ou restrinjam sua 
participação na Oferta Prioritária; 

V. os Acionistas deverão realizar seus Pedidos de Reserva da 
Oferta Prioritária exclusivamente no período de 5 de abril de 
2013, inclusive, a 8 de abril de 2013, inclusive (“Período de 
Reserva da Oferta Prioritária”), sendo que os Acionistas que 
sejam Pessoas Vinculadas deverão, necessariamente, indicar 
no Pedido de Reserva da Oferta Prioritária a sua condição de 
Pessoa Vinculada, sendo que os pedidos de reserva efetuados 
por Acionistas que sejam Pessoas Vinculadas no âmbito da 
Oferta Prioritária, de acordo com os termos aqui previstos, 
não estão sujeitos a cancelamento em caso de verificação de 
excesso de demanda da Oferta; 

VI. será assegurado a cada um dos Acionistas que realizar Pedido 
de Reserva da Oferta Prioritária, o direito de (a) subscrever 
Debêntures até o limite proporcional de participação de tal 
Acionista no capital social total da Companhia (sem considerar 
as ações em tesouraria); (b) subscrever eventuais sobras de 
Debêntures que caberiam aos Acionistas que não realizarem 
Pedido de Reserva da Oferta Prioritária, nos termos do inciso VIII 
abaixo; e (c) subscrever Debêntures em decorrência da cessão 
de direitos de prioridade que seja realizada nos termos do inciso 
I acima, até o limite proporcional de participação do Acionista 
cedente no capital social total da Companhia (sem considerar 
as ações em tesouraria) cujo direito de prioridade venha a 
ser cedido nos termos do respectivo Termo de Cessão de 
Direitos de Prioridade; sendo que, em qualquer caso, cada 
ação ordinária de emissão da Companhia de titularidade do 
Acionista assegurará ao Acionista o direito de subscrever 
0,002537579 Debêntures, sendo certo que as Debêntures 
somente poderão ser subscritas em quantidades inteiras 
(“Limite de Subscrição Proporcional”); 
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VII. a verificação do Limite de Subscrição Proporcional de cada um 
dos Acionistas será realizada na Primeira Data de Corte da Oferta 
Prioritária, conforme as respectivas posições em custódia em tal 
data na BM&FBOVESPA e na Instituição Escrituradora, 
desconsiderando-se as frações, observado que, (a) com relação à 
participação do próprio Acionista, caso a respectiva posição em 
custódia das ações de emissão da Companhia de titularidade do 
Acionista, verificada com a BM&FBOVESPA ou com a Instituição 
Escrituradora na Segunda Data de Corte, seja inferior ou superior 
à respectiva posição em custódia verificada na Primeira Data de 
Corte, o Limite de Subscrição Proporcional será ajustado para a 
respectiva posição em custódia do Acionista na Segunda Data de 
Corte, limitado, em qualquer caso, ao valor máximo de 
investimento previsto no respectivo Pedido de Reserva da Oferta 
Prioritária; e (b) com relação ao direito de prioridade que venha a 
ser cedido nos termos do respectivo Termo de Cessão de Direitos 
de Prioridade, caso a respectiva posição em custódia das 
ações de emissão da Companhia de titularidade do 
Acionista cedente, verificada com a BM&FBOVESPA ou 
com a Instituição Escrituradora na Segunda Data de Corte, 
seja inferior ao direito de prioridade que venha a ser 
cedido nos termos do respectivo Termo de Cessão de 
Direitos de Prioridade, a cessão será desconsiderada, 
sendo o Limite de Subscrição Proporcional que venha a ser 
cedido nos termos do respectivo Termo de Cessão de 
Direitos de Prioridade automaticamente cancelado; 

VIII. não havendo manifestação por meio da celebração de Pedido 
de Reserva da Oferta Prioritária, por qualquer dos Acionistas 
com relação à integralidade do seu respectivo direito de 
subscrever Debêntures no âmbito da Oferta Prioritária, as 
Debêntures remanescentes, resultantes de tal não 
manifestação, serão alocadas prioritariamente entre os 
Acionistas que participaram da etapa imediatamente anterior 
ao atendimento do pedido de sobras (“Etapa Inicial”) e 
manifestaram sua intenção de subscrição de sobras de 
Debêntures da Oferta Prioritária, em uma única etapa para 
atendimento do pedido de sobras (“Etapa de Sobras”). Nesse 
caso, a subscrição das sobras de Debêntures da Oferta 
Prioritária deverá observar o limite proporcional de participação 
no capital social total da Companhia (sem considerar as ações 
em tesouraria) de cada Acionista que manifestar interesse em 
participar da Etapa de Sobras, observada sua disponibilidade 
financeira para tal, em relação ao somatório das participações 
no capital social total da Companhia (sem considerar as ações 
em tesouraria) de todos os Acionistas que manifestarem 
interesse em participar da Etapa de Sobras e possuam 
disponibilidade financeira para tal, sendo certo que a alocação 
das Debêntures disponíveis na Etapa de Sobras para cada 
Acionista será igual (a) à quantidade de Debêntures 
correspondente ao percentual a que tal Acionista tenha direito 
na Etapa de Sobras, conforme definido acima; ou (b) à 
quantidade de Debêntures resultante do valor objeto do Pedido 
de Reserva da Oferta Prioritária que exceder a quantidade 
atendida na Etapa Inicial, o que for menor entre as alíneas (a) e 
(b). As Debêntures da Oferta Prioritária remanescentes após a 
Etapa de Sobras serão destinadas à Oferta Institucional; 
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IX. até as 12h do primeiro Dia Útil subsequente à data de 
publicação do Anúncio de Início, serão informados a cada 
Acionista pela Instituição Participante da Oferta que tenha 
recebido o respectivo Pedido de Reserva da Oferta Prioritária, 
por meio do seu respectivo endereço eletrônico, ou, na sua 
ausência, por fac-símile, telefone ou correspondência, a Data 
de Integralização, a quantidade de Debêntures alocadas, a 
Remuneração e o valor do respectivo investimento, sendo 
que, em qualquer caso, o valor do investimento será limitado 
àquele indicado no respectivo Pedido de Reserva da Oferta 
Prioritária; 

X. até as 10h30min da Data de Integralização, cada Acionista 
deverá subscrever as respectivas Debêntures e efetuar o 
pagamento do Preço de Integralização, em recursos 
imediatamente disponíveis, em moeda corrente nacional, à 
Instituição Participante da Oferta que tenha recebido o 
respectivo Pedido de Reserva da Oferta Prioritária, sob pena 
de, em não o fazendo, ter seu Pedido de Reserva da Oferta 
Prioritária automaticamente cancelado; 

XI. caso a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 a 27 
da Instrução CVM 400, (a) a modificação deverá ser divulgada 
imediatamente através de meios ao menos iguais aos 
utilizados para a divulgação da Oferta; (b) o Acionista poderá 
desistir do respectivo Pedido de Reserva da Oferta Prioritária, 
devendo, para tanto, informar sua decisão para a Instituição 
Participante da Oferta que tenha recebido o respectivo Pedido 
de Reserva da Oferta Prioritária até as 16 horas do quinto Dia 
Útil subsequente à data em que foi comunicada, de forma 
direta ao Acionista, por escrito, a modificação da Oferta, o 
interesse em revogar sua aceitação à Oferta, presumindo-se, 
na falta da manifestação, o interesse do Acionista em não 
revogar sua aceitação. Se o Acionista revogar sua aceitação e 
se o Acionista já tiver efetuado o pagamento do Preço de 
Integralização, referido Preço de Integralização será devolvido 
sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com 
dedução dos valores relativos aos tributos e encargos 
incidentes, se existentes, no prazo de três Dias Úteis contados 
do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva 
da Oferta Prioritária; 
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XII. caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações 
constantes do Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que 
altere substancialmente o risco assumido pelo Acionista ou a sua 
decisão de investimento; ou (b) a Oferta seja suspensa, nos 
termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400; o Acionista 
poderá revogar sua aceitação à Oferta, devendo, para tanto, 
informar sua decisão à Instituição Participante da Oferta que 
tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva da Oferta 
Prioritária (i) até as 16 horas do quinto Dia Útil subsequente à 
data de disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da 
alínea (a) acima; e (ii) até as 16 horas do quinto Dia Útil 
subsequente à data em que foi comunicada, de forma direta ao 
Acionista, por escrito, a suspensão da Oferta, no caso da alínea 
(b) acima, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse 
do Acionista em não revogar sua aceitação. Se o Acionista 
revogar sua aceitação e se o Acionista já tiver efetuado o 
pagamento do Preço de Integralização, referido Preço de 
Integralização será devolvido sem juros ou correção monetária, 
sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos 
e encargos incidentes, se existentes, no prazo de três Dias Úteis 
contados da data da respectiva revogação; e 

XIII. caso (a) a Oferta seja cancelada, nos termos dos artigos 19 e 
20 da Instrução CVM 400; (b) a Oferta seja revogada, nos 
termos dos artigos 25 a 27 da Instrução CVM 400; ou (c) o 
Contrato de Distribuição seja resilido, todos os Pedido de 
Reserva da Oferta Prioritária serão cancelados e a Instituição 
Participante da Oferta que tenha recebido o respectivo Pedido 
de Reserva da Oferta Prioritária comunicará tal evento aos 
Acionistas, que poderá ocorrer, inclusive, mediante publicação 
de aviso ao mercado. Se o Acionista já tiver efetuado o 
pagamento do Preço de Integralização, referido Preço de 
Integralização será devolvido sem juros ou correção 
monetária, sem reembolso e com dedução dos valores 
relativos aos tributos e encargos incidentes, se existentes, no 
prazo de três Dias Úteis contados da data da comunicação do 
cancelamento ou revogação da Oferta. 

Oferta Institucional As Debêntures destinadas à Oferta Prioritária que não tiverem 
sido alocadas na Oferta Prioritária serão destinadas à Oferta 
Institucional juntamente com as demais Debêntures, observado o 
disposto no item “Formador de Mercado” abaixo, de acordo com 
o seguinte procedimento: 

I. no âmbito da Oferta Institucional, não haverá recebimento 
de reservas ou lotes mínimos ou máximos, devendo a Oferta 
ser efetivada de acordo com o resultado do Procedimento de 
Bookbuilding, podendo ser levadas em consideração as 
relações com clientes e outras considerações de natureza 
comercial ou estratégica dos Coordenadores e da Companhia, 
observado, entretanto, que os Coordenadores se 
comprometem a direcionar a Oferta a investidores que 
tenham perfil de risco adequado, bem como a observar 
tratamento justo e equitativo quanto aos mesmos; 
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II. poderá ser aceita a participação de investidores que sejam 
Pessoas Vinculadas, no Procedimento de Bookbuilding, do 
qual participarão apenas Investidores Institucionais, no âmbito 
da Oferta Institucional, até o limite máximo de 15% do valor 
da Oferta. A participação de investidores que sejam 
considerados Pessoas Vinculadas no Procedimento de 
Bookbuilding poderá impactar adversamente a 
definição da Remuneração das Debêntures, e o 
investimento nas Debêntures por investidores que 
sejam Pessoas Vinculadas poderá ter um impacto 
adverso na liquidez das Debêntures no mercado 
secundário; 

III. encerrado o Procedimento de Bookbuilding, os Coordenadores 
consolidarão as intenções de investimento dos investidores 
para subscrição das Debêntures; 

IV. caso seja verificado excesso de demanda superior a um terço 
das Debêntures, não será permitida a colocação de 
Debêntures, no âmbito da Oferta Institucional, perante 
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, 
sendo as respectivas intenções de investimento 
automaticamente canceladas, nos termos do artigo 55 da 
Instrução CVM 400, exceto pela colocação de Debêntures 
perante o Formador de Mercado (conforme definido abaixo), 
caso tenha apresentado intenções de investimento nos termos 
do Contrato de Distribuição; 

V. caso a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 a 27 
da Instrução CVM 400, (a) a modificação deverá ser divulgada 
imediatamente através de meios ao menos iguais aos 
utilizados para a divulgação da Oferta; (b) os Coordenadores 
deverão se acautelar e se certificar, no momento do 
recebimento das aceitações da Oferta, de que o investidor 
está ciente de que a Oferta foi alterada e de que tem 
conhecimento das novas condições; (c) os investidores que já 
tiverem aderido à Oferta deverão ser comunicados 
diretamente a respeito da modificação efetuada, para que 
confirmem, até as 16 horas do quinto Dia Útil subsequente à 
data em que foi comunicada, de forma direta ao investidor, 
por escrito, a modificação da Oferta, o interesse em revogar 
sua aceitação à Oferta, presumindo-se, na falta da 
manifestação, o interesse do investidor em não revogar sua 
aceitação. Se o investidor revogar sua aceitação e se o 
investidor já tiver efetuado o pagamento do Preço de 
Integralização, referido Preço de Integralização será devolvido 
sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com 
dedução dos valores relativos aos tributos e encargos 
incidentes, se existentes, no prazo de três Dias Úteis contados 
da data da respectiva revogação; 
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VI. caso (a) seja verificada divergência relevante entre as 
informações constantes do Prospecto Preliminar e do Prospecto 
Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelo 
investidor ou a sua decisão de investimento; ou (b) a Oferta seja 
suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 
400; o investidor poderá revogar sua aceitação à Oferta, 
devendo, para tanto, informar sua decisão aos Coordenadores 
(i) até as 16 horas do quinto Dia Útil subsequente à data de 
disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) 
acima; e (ii) até as 16 horas do quinto Dia Útil subsequente à 
data em que foi comunicada, de forma direta ao investidor, por 
escrito, a suspensão da Oferta, no caso da alínea (b) acima, 
presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do 
investidor em não revogar sua aceitação. Se o investidor 
revogar sua aceitação e se o investidor já tiver efetuado o 
pagamento do Preço de Integralização, referido Preço de 
Integralização será devolvido sem juros ou correção monetária, 
sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos 
tributos e encargos incidentes, se existentes, no prazo de três 
Dias Úteis contados da data da respectiva revogação; e 

VII. caso (a) a Oferta seja cancelada, nos termos dos artigos 19 e 
20 da Instrução CVM 400; (b) a Oferta seja revogada, nos 
termos dos artigos 25 a 27 da Instrução CVM 400; ou (c) o 
Contrato de Distribuição seja resilido, todos os atos de 
aceitação serão cancelados e os Coordenadores e a Companhia 
comunicarão tal evento aos investidores, que poderá ocorrer, 
inclusive, mediante publicação de aviso ao mercado. Se o 
investidor já tiver efetuado o pagamento do Preço de 
Integralização, referido Preço de Integralização será devolvido 
sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução 
dos valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se 
existentes, no prazo de três Dias Úteis contados da data da 
comunicação do cancelamento ou revogação da Oferta. 

Formador de Mercado Conforme permitido no artigo 55, parágrafo único, da Instrução 
CVM 400, o montante equivalente a até 5% das Debêntures 
inicialmente ofertadas será preferencialmente destinado à 
colocação ao Banco Fator (“Formador de Mercado”), a fim de 
possibilitar-lhe a atuação, no ambiente da BM&FBOVESPA em que 
as Debêntures serão negociadas (BOVESPAFIX), como formador 
de mercado (market maker), garantindo a existência e a 
permanência de ofertas firmes diárias de compra e venda para as 
Debêntures durante a vigência do Contrato de Formador de 
Mercado, nos termos da legislação aplicável e conforme contrato 
firmado entre o Formador de Mercado e a Companhia. As 
intenções de investimento do Banco Fator serão apresentadas em 
até sete Dias Úteis antes da data de encerramento do 
Procedimento de Bookbuilding, pela Remuneração que vier a ser 
apurada no Procedimento de Bookbuilding, não havendo, 
portanto, qualquer influência por parte do Formador de Mercado 
na definição da Remuneração das Debêntures durante o 
Procedimento de Bookbuilding. 

  



Sumário da oferta 

45 

Exclusão das Instituições 
Consorciadas 

Caso haja descumprimento ou indícios de descumprimento, por 
qualquer das Instituições Consorciadas, de qualquer das 
obrigações previstas no contrato de adesão ao Contrato de 
Distribuição celebrado com as Instituições Consorciadas ou em 
qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou, ainda, de 
qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação 
aplicável à Oferta, incluindo, sem limitação, aquelas previstas na 
Instrução CVM 400 e, especificamente, na hipótese de 
manifestação indevida na mídia durante o período de silêncio, 
emissão indevida de pesquisas e relatórios públicos sobre a 
Companhia e/ou divulgação indevida da Oferta, conforme 
previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal Instituição 
Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores e sem 
prejuízo das demais medidas julgadas cabíveis pelos 
Coordenadores, (i) deixará imediatamente de integrar o grupo de 
instituições responsáveis pela colocação das Debêntures, devendo 
cancelar todos os Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária e todos 
os boletins de subscrição que tenha recebido e informar 
imediatamente os respectivos investidores sobre o referido 
cancelamento; (ii) arcará com quaisquer custos relativos à sua 
exclusão como Instituição Participante da Oferta, incluindo custos 
com publicações e honorários advocatícios, inclusive custos 
decorrentes de eventuais demandas de potenciais investidores; e 
(iii) poderá deixar, por um período de até seis meses contados da 
data da comunicação da violação, de atuar como instituição 
intermediária em ofertas públicas de distribuição de valores 
mobiliários sob a coordenação de qualquer dos Coordenadores. 

Pessoas Vinculadas Poderá ser aceita a participação de investidores que sejam (a) 
controladores ou administradores da Companhia; (b) controladores ou 
administradores dos Coordenadores; (c) outras pessoas vinculadas à 
Oferta; ou (d) cônjuges, companheiros, ascendentes, descendentes e 
colaterais até o segundo grau de cada uma das pessoas referidas nas 
alíneas (a), (b) ou (c) acima (em conjunto, “Pessoas Vinculadas”), no 
Procedimento de Bookbuilding, do qual participarão apenas 
Investidores Institucionais, no âmbito da Oferta Institucional, até o 
limite máximo de 15% do valor da Oferta. A participação de 
investidores que sejam considerados Pessoas Vinculadas no 
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente 
a definição da Remuneração das Debêntures, e o investimento 
nas Debêntures por investidores que sejam Pessoas Vinculadas 
poderá ter um impacto adverso na liquidez das Debêntures no 
mercado secundário. Os Acionistas (conforme definido abaixo), 
no âmbito da Oferta Prioritária (conforme definido abaixo), não 
participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não 
participarão da fixação da Remuneração. 
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O investidor deve ler a seção “Fatores de Risco – Fatores de Risco 
Relativos à Oferta e às Debêntures – A participação de 
investidores que sejam considerados Pessoas Vinculadas na Oferta 
poderá promover a má formação na taxa de remuneração final das 
Debêntures e o investimento nas Debêntures por investidores que 
sejam Pessoas Vinculadas poderá ter um impacto adverso na 
liquidez das Debêntures no mercado secundário”, deste Prospecto. 

Local de Pagamento Os pagamentos referentes às Debêntures e a quaisquer outros 
valores eventualmente devidos pela Emissora, nos termos da 
Escritura de Emissão, serão realizados pela Emissora (i) no que se 
refere a pagamentos referentes ao Valor Nominal, à Remuneração, a 
prêmio de resgate antecipado (se houver) e aos Encargos Moratórios, 
e com relação às Debêntures que estejam custodiadas 
eletronicamente na CETIP, por meio da CETIP; (ii) no que se refere a 
pagamentos referentes ao Valor Nominal, à Remuneração, a prêmio 
de resgate antecipado (se houver) e aos Encargos Moratórios, e com 
relação às Debêntures que estejam custodiadas na BM&FBOVESPA, 
por meio da BM&FBOVESPA; ou (iii) nos demais casos, por meio do 
Escriturador ou na sede da Emissora, conforme o caso. 

Inadequação da Oferta  
a Certos Investidores 

O investimento nas Debêntures não é adequado a investidores 
que (i) necessitem de liquidez, tendo em vista a possibilidade de 
serem pequenas ou inexistentes as negociações das Debêntures 
no mercado secundário; e/ou (ii) não estejam dispostos a correr o 
risco de crédito de empresa do setor privado e/ou do setor de 
autopeças e de equipamentos ferroviários. Os investidores devem 
ler as seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de 
Risco Relacionados à Companhia”, “Fatores de Risco”, deste 
Prospecto, em conjunto com os com as seções “4. Fatores 
de Risco” e “5. Riscos de Mercado” constantes do Formulário 
de Referência. 

Fatores de Risco Para explicação acerca dos fatores de risco que devem ser 
considerados veja as seções “Sumário da Companhia – Principais 
Fatores de Risco Relacionados à Companhia”, “Fatores de Risco”, 
deste Prospecto, e as seções “4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de 
Mercado”, do Formulário de Referência. 

Informações Adicionais Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a 
Emissora ou a Oferta poderão ser obtidas com os Coordenadores 
e na CVM, nos endereços indicados na seção “Identificação de 
Administradores, Consultores e Auditores”, indicada na seção 
“Identificação da Emissora, dos Coordenadores, dos Consultores 
e dos Auditores”, deste Prospecto. 

O pedido de registro da Oferta foi apresentado à ANBIMA em 8 
de março de 2013, por meio do procedimento simplificado 
previsto na Instrução CVM 471, estando a Oferta sujeita à 
análise prévia pela ANBIMA e à prévia aprovação pela CVM. 
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CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA OFERTA 

Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta: 

 
Nº Evento 

Data de Realização/
Data Prevista(1) 

1. 

Protocolo na ANBIMA do pedido de análise prévia por meio do procedimento 
simplificado previsto na Instrução CVM 471 
Divulgação do aviso de fato relevante sobre o pedido de registro da Oferta  
(nas páginas da Internet da Companhia e da CVM) 
Disponibilização da minuta do Prospecto Preliminar (nas páginas da Internet  
da Companhia, da CVM, da BM&FBOVESPA e da ANBIMA) 
Primeira Data de Corte 

08/03/2013 

2. Publicação do aviso de fato relevante sobre o pedido de registro da Oferta 11/03/2013 

3. 
Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas) 
Disponibilização do Prospecto Preliminar 
Início das apresentações para potenciais investidores(2) 

28/03/2013 

4. Data para cessão de direito de prioridade pelos Acionistas 04/04/2013 até 16h 

5. Republicação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas) 
Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária 05/04/2013 

6. Término do Período de Reserva da Oferta Prioritária 08/04/2013 

7. Segunda Data de Corte 15/04/2013 

8. Encerramento das apresentações para potenciais investidores 
Procedimento de Bookbuilding 

18/04/2013 

9. Registro da Oferta pela CVM 26/04/2013 

10. 
Publicação do Anúncio de Início com a divulgação do resultado do  
Procedimento de Bookbuilding 
Disponibilização do Prospecto Definitivo 

29/04/2013 

11. Data de Liquidação 02/05/2013 

12. Publicação do Anúncio de Encerramento 05/05/2013 
(1)  As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a 

critério da Emissora e dos Coordenadores. 
(2)  Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para 

informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da 
Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, ver seções “Informações Sobre a Oferta – Manifestação de Aceitação à Oferta”, “Informações Sobre 
a Oferta – Manifestação de Revogação da Aceitação da Oferta”, “Informações Sobre a Oferta – Modificação da Oferta”, “Informações Sobre a 
Oferta – Suspensão da Oferta” e “Informações Sobre a Oferta – Cancelamento ou Revogação da Oferta”, deste Prospecto. 

(3)  Para informações sobre o prazo para exercício da garantia firme e venda das Debêntures Objeto da Garantia Firme, pelos Coordenadores, ver 
seção “Informações Sobre a Oferta – Contrato de Distribuição – Regime de Colocação” deste Prospecto. 

 
Quaisquer comunicados ao mercado relativos à Oferta serão informados por meio de publicação de 
aviso no DOESP e jornal “Valor Econômico” sempre imediatamente após a realização ou ocorrência do 
ato a ser divulgado. A Companhia poderá alterar o jornal acima por outro jornal de grande circulação e 
de edição nacional que seja adotado para suas publicações societárias, mediante comunicação por 
escrito ao Agente Fiduciário e a publicação, na forma de aviso, no jornal a ser substituído. 
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA 

Autorizações Societárias 

A Emissão e a Oferta foram aprovadas pelo conselho de administração da Companhia em reuniões 
realizadas (i) em 7 de março de 2013, cuja ata foi arquivada na JUCESP em 13 de março de 2013 e 
publicada no DOESP e no jornal “Valor Econômico” em 8 de março de 2013; e (ii) em 27 de março de 
2013, cuja ata será arquivada na JUCESP e publicada no DOESP e no jornal “Valor Econômico”. 

Composição do Capital Social 

Na data deste Prospecto Preliminar, o capital social da Emissora é de R$650.000.000,00 (seiscentos e 
cinquenta milhões de reais), representado por 94.863.372 (noventa e quatro milhões, oitocentas e 
sessenta e três mil, trezentas e setenta e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, todas 
de titularidade da Companhia.  

A tabela abaixo contém informações sobre os acionistas que detêm participação igual ou superior a 
5% do capital social da Companhia: 

Acionista Nº de ações Percentual 

BNDES PARTICIPAÇÕES S/A (BNDESPAR) ..................................... 6.419.280 6,77% 
ISI PARTICIPAÇÕES LTDA. ........................................................... 5.252.122 5,54%
HSBC BANK BRASIL S.A. ............................................................. 5.285.200 5,57%
SCHRODER INVEST MGMT LIMITED ............................................ 4.963.052 5,23%
ITAÚ-UNIBANCO S.A ................................................................... 4.745.428 5,00%
 
Para mais informações sobre o controle da Emissora, vide seção 15 “Controle” do Formulário de Referência. 

A tabela abaixo mostra a evolução do capital social da Emissora nos últimos 3 (três) exercícios sociais: 

Data Valor em Reais 

27/04/2010 ..................................................................................................................................  98.536.712,01 
14/04/2011 ..................................................................................................................................  140.000.000,00
26/04/2012 ..................................................................................................................................  150.000.000,00
 

Fonte: Companhia. 

Para maiores informações sobre o capital social da Emissora, vide a seção 17 “Capital Social” do 
Formulário de Referência. 

Alterações no Capital Social da Emissora Decorrente da Conversão das Ações 

Considerando a eventual conversão da totalidade das Debêntures em Ações (considerando a emissão 
de 320.000 Debêntures) pelo Preço de Conversão de R$30,303030, o capital social do Emissor será 
aumentado em 10.560.000 Ações, passando de 94.863.372 Ações para 105.423.372 Ações. 

Características da Oferta 

Colocação 

As Debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição, nos termos da Lei do Mercado de Valores 
Mobiliários, da Instrução CVM 400, da Instrução CVM 471 e das demais disposições legais e 
regulamentares aplicáveis, com exclusão do direito de preferência aos atuais acionistas da Companhia 
na subscrição das Debêntures, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações e do 
artigo 8º, parágrafo 2º, do Estatuto Social, porém, com prioridade aos atuais acionistas para a 
subscrição de determinada quantidade de Debêntures no âmbito da Oferta, nos termos do artigo 21 da 
Instrução CVM 400, sob o regime de garantia firme de colocação, com relação à totalidade das 
Debêntures, nos termos do Contrato de Distribuição, com a intermediação dos Coordenadores, 
instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários. 
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Coleta de Intenções de Investimento (Bookbuilding) 

Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento, organizado pelos 
Coordenadores, nos termos do artigo 23, parágrafos 1º e 2º, e do artigo 44 da Instrução CVM 400, 
sem recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou máximos, para a definição, com a Emissora, da 
Remuneração (conforme definido no item “Remuneração” abaixo), observado o limite previsto no item 
“Remuneração” abaixo, inciso II (“Procedimento de Bookbuilding”). 

O resultado do Procedimento de Bookbuilding será ratificado por meio de aditamento à Escritura de 
Emissão, a ser celebrado anteriormente à Data de Integralização, e será divulgado por meio do Anúncio 
de Início, nos termos do artigo 23, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400. 

Poderão participar do Procedimento de Bookbuilding os Investidores Institucionais, do qual participarão 
apenas Investidores Institucionais, no âmbito da Oferta Institucional, até o limite máximo de 15% do 
valor da Oferta, incluindo Pessoas Vinculadas. A participação de investidores que sejam 
considerados Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar 
adversamente a definição da Remuneração das Debêntures, e o investimento nas Debêntures 
por investidores que sejam Pessoas Vinculadas poderá ter um impacto adverso na liquidez 
das Debêntures no mercado secundário. Os Acionistas (conforme definido abaixo), no âmbito 
da Oferta Prioritária (conforme definido abaixo), não participarão do Procedimento de 
Bookbuilding e, portanto, não participarão da fixação da Remuneração (ver a seção “– 
Características da Emissão e das Debêntures – Contrato de Distribuição – Pessoas Vinculadas”, abaixo).  

Caso seja verificado excesso de demanda superior a um terço das Debêntures, não será permitida a 
colocação de Debêntures perante investidores que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as intenções de 
investimento apresentadas por investidores que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas, nos 
termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, exceto pela colocação de Debêntures perante o Formador de 
Mercado, caso este tenha apresentado intenções de investimento nos termos do Contrato de Distribuição. 

O investidor deve ler a seção “Fatores de Risco – Fatores de Risco Relativos à Oferta e às Debêntures – A 
participação de investidores que sejam considerados Pessoas Vinculadas na Oferta poderá promover a má 
formação na taxa de remuneração final das Debêntures e o investimento nas Debêntures por investidores 
que sejam Pessoas Vinculadas poderá ter um impacto adverso na liquidez das Debêntures no mercado 
secundário”, deste Prospecto. 

Prazo de Subscrição 

Respeitado (i) o atendimento dos requisitos a que se refere a Cláusula 2.1 da Escritura de Emissão; (ii) a 
concessão do registro da Oferta pela CVM; (iii) a publicação do Anúncio de Início; (iv) a 
disponibilização, aos investidores, do Prospecto Definitivo; e (v) o prazo limite de validade da garantia 
firme de colocação prestada pelos Coordenadores nos termos do Contrato de Distribuição, as 
Debêntures serão subscritas, a qualquer tempo, em até seis meses contados da data de publicação do 
Anúncio de Início. 

Forma de Subscrição e de Integralização e Preço de Integralização  

As Debêntures serão subscritas e integralizadas por meio do MDA e do DDA, em uma mesma data, à 
vista, no ato da subscrição (“Data de Integralização”), e em moeda corrente nacional, pelo Valor Nominal. 

Negociação 

As Debêntures serão registradas para negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 e do 
BOVESPAFIX. 
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Características da Emissão e das Debêntures 

Número da Emissão 

As Debêntures representam a sexta emissão de debêntures da Emissora. 

Valor Total da Emissão 

O valor total da Emissão será de R$320.000.000,00, na Data de Emissão. 

Quantidade 

Serão emitidas 320.000 Debêntures. 

Valor Nominal 

As Debêntures terão valor nominal unitário de R$1.000,00, na Data de Emissão (“Valor Nominal”). 

Séries 

A Emissão será realizada em série única. 

Forma e Comprovação de Titularidade 

As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, escritural, sem emissão de certificados ou cautelas, 
sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato de 
conta de depósito emitido pelo Escriturador, e, adicionalmente, (i) com relação às Debêntures que 
estiverem custodiadas eletronicamente na CETIP, será expedido por esta extrato em nome do 
Debenturista, que servirá de comprovante de titularidade de tais Debêntures; e (ii) com relação às 
Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na BM&FBOVESPA, será expedido por esta 
extrato em nome do Debenturista, que servirá de comprovante de titularidade de tais Debêntures. 

Conversibilidade 

As Debêntures serão conversíveis em ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da 
Companhia (“Ações”), nos termos do artigo 57 da Lei das Sociedades por Ações e desta seção. 

As Debêntures, à opção dos Debenturistas, poderão ser convertidas em Ações, a qualquer tempo, 
exceto em dia de assembleia geral de acionistas da Companhia e exceto pela Data de Vencimento, até 
a efetiva quitação de todas as obrigações pecuniárias previstas na Escritura de Emissão (“Período de 
Conversão”). A conversão poderá se referir à parte ou à totalidade das Debêntures de titularidade do 
respectivo Debenturista. 

As Debêntures serão convertidas em Ações de acordo com a seguinte fórmula: 

Quantidade de Ações = VN/Preço de Conversão por Ação, onde: 

“Quantidade de Ações” significa a quantidade de Ações em que cada Debênture poderá ser 
convertida, desconsiderando-se as frações; 

“VN” significa o Valor Nominal de cada uma das Debêntures; e 

“Preço de Conversão por Ação” significa: 

(i)  R$30,303030, correspondente a 114,21% da média dos preços de fechamento por Ação dos 20 
pregões da BM&FBOVESPA imediatamente anteriores à data da RCA Preliminar (“Preço de 
Conversão por Ação Original”); ou 
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(ii)  caso, a qualquer tempo durante o Período de Conversão, ocorra qualquer emissão de Ações pela 
Companhia, para subscrição pública ou particular, exceto se tal emissão decorrer do exercício de plano 
de opção de compra de ações já existente na Data de Emissão ou que venha a ser aprovado 
posteriormente à Data de Emissão, o Preço de Conversão por Ação passará a ser o menor valor entre (a) 
o preço de emissão por Ação objeto de tal emissão; ou (b) o Preço de Conversão por Ação Original. 

Tendo em vista a fórmula acima, na Data de Emissão, cada Debênture corresponderá a 33 Ações. 

A quantidade de Ações em que cada Debênture poderá ser convertida, nos termos acima, (i) será 
automaticamente ajustada por qualquer bonificação, desdobramento ou grupamento de Ações, ou 
redução de capital com cancelamento de Ações, a qualquer título, que vier a ocorrer a partir da Data 
de Emissão; e (ii) não será ajustada por proventos pagos ou a serem pagos às Ações, tais como 
dividendos, juros sobre o capital próprio ou quaisquer outras distribuições de lucros. Assim, por 
exemplo, (a) em caso de grupamento de ações, o Preço de Conversão deverá ser multiplicado pela 
mesma razão referente ao grupamento das Ações; e (b) em caso de desdobramento de ações ou 
bonificações, o Preço de Conversão deverá ser dividido pela mesma razão referente ao desdobramento 
das Ações ou pela mesma razão utilizada para a bonificação. 

Os Debenturistas que desejarem converter suas Debêntures em Ações, nos termos previstos acima, deverão 
exercer esse direito durante o Período de Conversão da seguinte forma (“Solicitação de Conversão”): 

I. com relação às Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na CETIP, por meio dos 
procedimentos da CETIP, mediante a indicação da quantidade de Debêntures de sua titularidade 
que serão objeto da conversão; 

II. com relação às Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na BM&FBOVESPA, por meio 
dos procedimentos da BM&FBOVESPA, mediante a indicação da quantidade de Debêntures de sua 
titularidade que serão objeto da conversão; e 

III. com relação às Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na CETIP ou na 
BM&FBOVESPA, por meio dos procedimentos do Escriturador, mediante a indicação da quantidade 
de Debêntures de sua titularidade que serão objeto da conversão. 

A CETIP ou a BM&FBOVESPA, conforme o caso, informarão o Escriturador sobre a(s) conversão(ões). O 
Escriturador (i) fará o controle e a confirmação da Solicitação de Conversão e da verificação da 
quantidade de Debêntures de titularidade do respectivo Debenturista; e (ii) informará, na mesma data, 
a Companhia, o Agente Fiduciário e o Banco Liquidante. 

Para todos os efeitos legais, a data de conversão das Debêntures será a data de recebimento da 
Solicitação de Conversão (“Data de Conversão”), desde que a mesma tenha sido confirmada nos 
termos do parágrafo anterior. 

A Companhia depositará no Escriturador, que também é a instituição escrituradora das Ações, no 
prazo de até três Dias Úteis contados da respectiva Data de Conversão, a quantidade de Ações 
correspondentes à quantidade de Debêntures convertidas. Quaisquer tributos e despesas relacionados 
ao depósito serão pagos pela Companhia. 

As frações de Ações decorrentes da conversão, nos termos da Escritura de Emissão, serão devidas pela 
Companhia, em espécie, devendo seu pagamento ser realizado no prazo de até três Dias Úteis 
contados da respectiva Data de Conversão. 

A Remuneração relativa às Debêntures que tenham sido objeto de conversão será (i) calculada pro rata 
temporis desde a Data de Integralização ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente 
anterior, conforme o caso, até a respectiva data de pagamento, conforme prevista no item (ii) abaixo; e 
(ii) devida no prazo de até três Dias Úteis contados da respectiva Data de Conversão, por meio dos 
procedimentos do Escriturador. 
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A conversão de qualquer Debênture em Ações implicará, automaticamente, o cancelamento da 
respectiva Debênture, bem como a perda dos direitos referentes à Debênture previstos na Escritura 
de Emissão. 

As Ações resultantes da conversão das Debêntures terão as mesmas características e condições e 
gozarão dos mesmos direitos e vantagens das demais ações ordinárias de emissão da Companhia, nos 
termos de seu estatuto social, bem como a quaisquer direitos deliberados em atos societários da 
Companhia, a partir da Data de Conversão, inclusive no que se refere aos dividendos que venham a ser 
aprovados a partir da Data de Conversão. 

Os aumentos de capital decorrentes da conversão das Debêntures em Ações, observada a forma 
estabelecida no artigo 166, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações e no estatuto social da 
Companhia, serão arquivados na JUCESP no prazo de até 30 dias contados da data da respectiva 
efetivação. 

Nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações, o critério escolhido 
para a fixação do preço de emissão das Ações a serem emitidas em decorrência da conversão das 
Debêntures será determinado conforme estabelecido acima. 

Espécie  

As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações. 

Data de Emissão 

Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 1º de abril de 2013 (“Data de Emissão”). 

Prazo e Data de Vencimento 

Ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado das Debêntures, de conversão das Debêntures em 
Ações, nos termos da seção “Conversibilidade” acima, e/ou de vencimento antecipado das obrigações 
decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o prazo das Debêntures 
será de cinco anos, contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 1º de abril de 2018 
(“Data de Vencimento”). 

Pagamento do Valor Nominal 

Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures e/ou de 
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura 
de Emissão, o Valor Nominal de cada uma das Debêntures será amortizado em uma parcela única, na 
Data de Vencimento, exceto se as Debêntures forem convertidas em Ações, nos termos da seção 
“Conversibilidade” acima. 

Remuneração 

A remuneração de cada uma das Debêntures será a seguinte: 

I. atualização monetária: o Valor Nominal de cada uma das Debêntures não será atualizado 
monetariamente; e 
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II. juros remuneratórios: sobre o Valor Nominal de cada uma das Debêntures incidirão juros 
remuneratórios correspondentes a um determinado percentual ao ano, base 252 dias úteis, a 
ser definido de acordo com o Procedimento de Bookbuilding, e, em qualquer caso, limitado a 
100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de 
um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, 
calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo diário disponível em sua página 
na Internet (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”) (“Remuneração”), calculados de forma 
exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, desde a Data de 
Integralização ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o 
caso, até a data do efetivo pagamento. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de 
resgate antecipado das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes 
das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração será paga 
semestralmente a partir da Data de Emissão, no dia primeiro dos meses de abril e outubro de cada 
ano, ocorrendo o primeiro pagamento em 1º de outubro de 2013 e o último, na Data de 
Vencimento, exceto se as Debêntures forem convertidas em Ações, nos termos da seção 
“Informações Sobre a Oferta – Características Da Emissão e das Debêntures – Conversibilidade” 
deste Prospecto, caso em que, com relação às Debêntures convertidas em Ações, sem prejuízo do 
disposto na seção “Informações Relativas à Oferta – Conversibilidade” deste Prospecto sobre as 
frações de ações, a Remuneração será devida pro rata temporis desde a Data de Integralização ou 
a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a respectiva 
data de pagamento nos termos da Escritura de Emissão. A forma de cálculo da Remuneração está 
descrita na Escritura de Emissão, constante deste Prospecto como Anexo A. 

Extinção, Limitação e/ou não Divulgação da Taxa DI 

Observado o disposto no parágrafo abaixo, se, quando do cálculo de quaisquer obrigações pecuniárias 
relativas às Debêntures previstas na Escritura de Emissão, a Taxa DI não estiver disponível, será 
utilizado, em sua substituição, o percentual correspondente à última Taxa DI divulgada oficialmente até 
a data do cálculo, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, multas ou penalidades entre 
a Companhia e/ou os Debenturistas, quando da divulgação posterior da Taxa DI. 

Na hipótese de extinção, limitação e/ou não divulgação da Taxa DI por mais de dez dias consecutivos 
após a data esperada para sua apuração e/ou divulgação, ou no caso de impossibilidade de aplicação 
da Taxa DI às Debêntures por proibição legal ou judicial, será utilizado o novo parâmetro legalmente 
estabelecido em substituição à Taxa DI. Caso não haja um novo parâmetro legalmente estabelecido, o 
Agente Fiduciário deverá, no prazo de até cinco dias contados da data de término do prazo de dez dias 
consecutivos ou da data de extinção da Taxa DI ou de impossibilidade de aplicação da Taxa DI por 
proibição legal ou judicial, conforme o caso, convocar assembleia geral de Debenturistas para deliberar, 
em comum acordo com a Companhia e observada a regulamentação aplicável, sobre o novo 
parâmetro de remuneração das Debêntures a ser aplicado, que deverá ser aquele que melhor reflita as 
condições do mercado vigentes à época. Até a deliberação desse novo parâmetro de remuneração das 
Debêntures, quando do cálculo de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures previstas 
na Escritura de Emissão, será utilizado, para apuração da Taxa DI, o percentual correspondente à última 
Taxa DI divulgada oficialmente, não sendo devidas quaisquer compensações entre a Companhia e/ou 
os Debenturistas quando da deliberação do novo parâmetro de remuneração para as Debêntures. Caso 
a Taxa DI volte a ser divulgada antes da realização da assembleia geral de Debenturistas prevista acima, 
referida assembleia geral de Debenturistas não será realizada, e a Taxa DI, a partir da data de sua 
divulgação, passará a ser novamente utilizada para o cálculo de quaisquer obrigações pecuniárias 
relativas às Debêntures previstas na Escritura de Emissão, sendo certo que, até a data de divulgação da 
Taxa DI nos termos aqui previstos, quando do cálculo de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às 
Debêntures previstas na Escritura de Emissão, será utilizado, para apuração da Taxa DI, o percentual 
correspondente à última Taxa DI divulgada oficialmente. Caso, na assembleia geral de Debenturistas 
prevista acima, não haja acordo sobre a nova remuneração das Debêntures entre a Companhia e 
Debenturistas representando, no mínimo, 75% das Debêntures em circulação: 
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I. prazo de até cinco Dias Úteis contados da data da realização da assembleia geral de Debenturistas 
prevista acima, a Companhia deverá divulgar um aviso aos Debenturistas, comunicando: 

(a) a falta de acordo sobre a nova remuneração das Debêntures nos termos previstos acima; 

(b) a data de realização do resgate antecipado a que se refere o inciso III abaixo, a qual será a 
primeira data entre (i) o 30º dia contado da data da realização da assembleia geral de 
Debenturistas prevista acima; ou (ii) a Data de Vencimento (“Data de Resgate”); e 

(c) o direito dos Debenturistas de converter parte ou a totalidade das Debêntures de titularidade 
do respectivo Debenturista em Ações, nos termos da seção “Conversibilidade” acima, durante 
até o Dia Útil imediatamente anterior à Data de Resgate; 

II. a qualquer tempo até o Dia Útil imediatamente anterior à Data de Resgate, os Debenturistas que o 
desejarem poderão converter parte ou a totalidade das Debêntures de titularidade do respectivo 
Debenturista em Ações, nos termos da seção “Conversibilidade” acima; 

III. na Data de Resgate, a Companhia obriga-se a resgatar a totalidade das Debêntures em circulação, 
com seu consequente cancelamento, pelo Valor Nominal de cada uma das Debêntures em 
circulação, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Integralização 
ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do 
efetivo pagamento; e 

VI. quando do cálculo de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures previstas na 
Escritura de Emissão, será utilizado, para apuração da Taxa DI, o percentual correspondente à 
última Taxa DI divulgada oficialmente.  

O investidor deve ler a seção “Fatores de Risco – Fatores de Risco Relativos à Oferta e às Debêntures – As 
Debêntures poderão ser objeto de resgate antecipado na hipótese de extinção, limitação e/ou não 
divulgação da Taxa DI”, deste Prospecto. 

Repactuação Programada 

Não haverá repactuação programada. 

Resgate Antecipado Facultativo 

Exceto pelo disposto na seção “Oferta Facultativa de Resgate Antecipado” abaixo, a Emissora não 
poderá, voluntariamente, realizar o resgate antecipado facultativo de qualquer das Debêntures. 

Amortização Antecipada Facultativa 

A Emissora não poderá, voluntariamente, realizar a amortização antecipada facultativa de qualquer 
das Debêntures. 

Oferta Facultativa de Resgate Antecipado 

A Emissora poderá realizar, a qualquer tempo, oferta facultativa de resgate antecipado, total ou parcial, 
das Debêntures em circulação, com o consequente cancelamento de tais Debêntures, que será 
endereçada a todos os Debenturistas, sem distinção, assegurada a igualdade de condições a todos os 
Debenturistas, para aceitar o resgate antecipado das Debêntures de que forem titulares, de acordo com 
os termos e condições previstos abaixo (“Oferta Facultativa de Resgate Antecipado”): 
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I. a Emissora realizará a Oferta Facultativa de Resgate Antecipado por meio de comunicação ao 
Agente Fiduciário e, na mesma data, por meio de publicação de anúncio nos termos da seção 
“Informações sobre a Oferta – Características Da Emissão e das Debêntures – Publicidade” deste 
Prospecto (“Edital de Oferta Facultativa de Resgate Antecipado”), o qual deverá descrever os 
termos e condições da Oferta Facultativa de Resgate Antecipado, incluindo (a) se a Oferta 
Facultativa de Resgate Antecipado será relativa à totalidade ou a parte das Debêntures em 
circulação; (b) caso a Oferta Facultativa de Resgate Antecipado se refira a parte das Debêntures 
em circulação, a quantidade de Debêntures em circulação objeto da Oferta Facultativa de Resgate 
Antecipado, observado o disposto no inciso I acima; (c) se a Oferta Facultativa de Resgate 
Antecipado estará condicionada à aceitação desta por uma quantidade mínima de Debêntures; 
(d) o valor do prêmio de resgate antecipado, caso exista, que não poderá ser negativo; (e) a forma 
de manifestação dos Debenturistas que optarem pela adesão à Oferta Facultativa de Resgate 
Antecipado, observado o disposto no inciso I acima; (f) a data efetiva para o resgate antecipado e 
o pagamento das Debêntures indicadas por seus respectivos titulares em adesão à Oferta 
Facultativa de Resgate Antecipado; e (g) demais informações necessárias para tomada de decisão 
pelos Debenturistas e à operacionalização do resgate antecipado das Debêntures indicadas por 
seus respectivos titulares em adesão à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado; 

II. após a publicação do Edital de Oferta Facultativa de Resgate Antecipado, os Debenturistas que 
optarem pela adesão à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado terão o prazo de dez Dias Úteis 
para se manifestarem formalmente perante a Companhia, findo o qual a Emissora terá o prazo de 
três Dias Úteis para proceder à liquidação da Oferta Facultativa de Resgate Antecipado, a qual 
ocorrerá em uma única data para todas as Debêntures indicadas por seus respectivos titulares em 
adesão à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado, observado que a Emissora somente poderá 
resgatar antecipadamente a quantidade de Debêntures que tenham sido indicadas por seus 
respectivos titulares em adesão à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado; 

III. a Emissora deverá (a) na respectiva data de término do prazo de adesão à Oferta Facultativa de 
Resgate Antecipado, confirmar ao Agente Fiduciário a respectiva data do resgate antecipado; e 
(b) com antecedência mínima de dois Dias Úteis da respectiva data do resgate antecipado, 
comunicar ao Escriturador, ao Banco Liquidante, à CETIP e à BM&FBOVESPA a respectiva data do 
resgate antecipado; 

IV. o valor a ser pago em relação a cada uma das Debêntures indicadas por seus respectivos titulares 
em adesão à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado será equivalente ao Valor Nominal, 
acrescido (a) da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Integralização ou a 
data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do 
efetivo pagamento; e (b) se for o caso, de prêmio de resgate antecipado a ser oferecido aos 
Debenturistas, a exclusivo critério da Emissora, o qual não poderá ser negativo; 

V. caso a Emissora opte pelo resgate antecipado parcial das Debêntures e a quantidade de 
Debêntures que tenham sido indicadas em adesão à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado seja 
maior do que a quantidade à qual a Oferta Facultativa de Resgate Antecipado foi originalmente 
direcionada, então o resgate antecipado será feito mediante sorteio, coordenado pelo Agente 
Fiduciário e cujo procedimento será definido no Edital de Oferta Facultativa de Resgate 
Antecipado. Os Debenturistas sorteados serão informados, por escrito, sobre o resultado do 
sorteio, com, no mínimo, dois Dias Úteis de antecedência da data do resgate antecipado; 

VI. o pagamento das Debêntures resgatadas antecipadamente por meio da Oferta Facultativa de 
Resgate Antecipado será realizado nos termos do item Local de Pagamento abaixo; e 
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VII. com relação às Debêntures (a) que estejam custodiadas eletronicamente na CETIP, o resgate 
antecipado será realizado em conformidade os procedimentos operacionais da CETIP, sendo que 
todas as etapas desse processo, tais como habilitação dos Debenturistas, qualificação, sorteio, 
apuração, rateio e validação da quantidade de Debêntures a serem resgatadas antecipadamente 
serão realizadas fora do âmbito da CETIP; (b) que estejam custodiadas eletronicamente na 
BM&FBOVESPA, o resgate antecipado parcial deverá ocorrer por meio dos procedimentos da 
BM&FBOVESPA; e (c) que não estejam custodiadas eletronicamente na CETIP ou na BM&FBOVESPA, 
por meio dos procedimentos do Escriturador. 

Aquisição Facultativa 

A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures em circulação, desde que observe o 
disposto no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações e na regulamentação aplicável da 
CVM. As Debêntures adquiridas pela Emissora poderão, a critério da Emissora, ser canceladas, 
permanecer em tesouraria ou ser novamente colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas pela 
Emissora para permanência em tesouraria, se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma 
Remuneração aplicável às demais Debêntures em circulação. 

Direito ao Recebimento dos Pagamentos 

Farão jus ao recebimento de qualquer valor devido aos Debenturistas nos termos da Escritura de 
Emissão aqueles que forem Debenturistas no encerramento do Dia Útil imediatamente anterior à 
respectiva data de pagamento. 

Local de Pagamento 

Os pagamentos referentes às Debêntures e a quaisquer outros valores eventualmente devidos pela 
Emissora, nos termos da Escritura de Emissão, serão realizados pela Emissora (i) no que se refere a 
pagamentos referentes ao Valor Nominal, à Remuneração, a prêmio de resgate antecipado (se houver) 
e aos Encargos Moratórios, e com relação às Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na 
CETIP, por meio da CETIP; (ii) no que se refere a pagamentos referentes ao Valor Nominal, à 
Remuneração, a prêmio de resgate antecipado (se houver) e aos Encargos Moratórios, e com relação às 
Debêntures que estejam custodiadas na BM&FBOVESPA, por meio da BM&FBOVESPA; ou (iii) nos 
demais casos, por meio do Escriturador ou na sede da Emissora, conforme o caso. 

Prorrogação dos Prazos 

Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação prevista na 
Escritura de Emissão até o primeiro Dia Útil (assim entendido como qualquer dia no qual haja 
expediente nos bancos comerciais na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e que não seja sábado 
ou domingo (“Dia Útil”)) subsequente, se o seu vencimento coincidir com dia que não seja um Dia Útil, 
não sendo devido qualquer acréscimo aos valores a serem pagos, exceto pelos casos cujos pagamentos 
devam ser realizados por meio da CETIP ou da BM&FBOVESPA, hipótese em que somente haverá 
prorrogação quando a data de pagamento coincidir com feriado nacional, sábado ou domingo. 

Encargos Moratórios 

Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer valor devido pela Emissora aos Debenturistas 
nos termos da Escritura de Emissão, adicionalmente ao pagamento da Remuneração, calculada pro rata 
temporis desde a Data de Integralização ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente 
anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, sobre todos e quaisquer valores em atraso, 
incidirão, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, (i) juros de 
mora de 1% ao mês ou fração de mês, calculados pro rata temporis desde a data de inadimplemento até 
a data do efetivo pagamento; e (ii) multa moratória de 2% (“Encargos Moratórios”). 
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Decadência dos Direitos aos Acréscimos 

O não comparecimento do Debenturista para receber o valor correspondente a quaisquer obrigações 
pecuniárias nas datas previstas na Escritura de Emissão ou em qualquer comunicação realizada ou aviso 
publicado nos termos da Escritura de Emissão não lhe dará o direito a qualquer acréscimo no período 
relativo ao atraso no recebimento, assegurados, todavia, os direitos adquiridos até a data do respectivo 
vencimento ou pagamento, no caso de impontualidade no pagamento. 

Imunidade Tributária 

Caso qualquer Debenturista tenha imunidade ou isenção tributária, este deverá encaminhar ao 
Banco Liquidante, no prazo mínimo de dez Dias Úteis anteriores à data prevista para recebimento de 
valores relativos às Debêntures, documentação comprobatória da referida imunidade ou isenção 
tributária, sob pena de ter descontado de seus pagamentos os valores devidos nos termos da 
legislação tributária em vigor. 

Vencimento Antecipado 

Sujeito ao disposto nas Cláusulas 6.26.1, 6.26.2 e 6.26.3 da Escritura de Emissão, o Agente Fiduciário 
deverá declarar antecipadamente vencidas as obrigações decorrentes das Debêntures, e exigir o 
imediato pagamento, pela Emissora, do Valor Nominal das Debêntures em circulação, acrescido da 
Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Integralização ou a data de pagamento de 
Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, sem 
prejuízo, quando for o caso, dos Encargos Moratórios, na ocorrência de qualquer dos eventos previstos 
em lei e/ou de qualquer dos seguintes eventos (cada evento, um “Evento de Inadimplemento”): 

I. inadimplemento, pela Emissora, de qualquer obrigação pecuniária relativa às Debêntures e/ou 
prevista na Escritura de Emissão, na respectiva data de pagamento, não sanado no prazo de um 
Dia Útil contado da data do respectivo inadimplemento; 

II. inadimplemento, pela Emissora, de qualquer obrigação não pecuniária prevista na Escritura de 
Emissão, não sanado no prazo de dez Dias Úteis contados da data do respectivo inadimplemento, 
sendo que o prazo previsto neste inciso não se aplica às obrigações para as quais tenha sido 
estipulado prazo de cura específico ou para qualquer dos demais Eventos de Inadimplemento; 

III. não utilização, pela Emissora, dos recursos líquidos obtidos com a Emissão estritamente nos termos 
da Escritura de Emissão; 

IV. invalidade, nulidade ou inexequibilidade da Escritura de Emissão (e/ou de qualquer de suas 
disposições), declarada por meio de decisão judicial transitada em julgado; 

V. questionamento judicial, pela Emissora, por qualquer controladora (conforme definição de controle 
prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações) da Emissora (“Controladora”), por 
qualquer sociedade controlada (conforme definição de controle prevista no artigo 116 da Lei das 
Sociedades por Ações) pela Emissora (“Controlada”), e/ou por qualquer coligada da Emissora, da 
Escritura de Emissão; 

VI. cessão, promessa de cessão ou qualquer forma de transferência ou promessa de transferência a 
terceiros, no todo ou em parte, pela Emissora, de qualquer de suas obrigações nos termos da 
Escritura de Emissão, sem a prévia anuência, por escrito, de Debenturistas representando, no 
mínimo, 90% das Debêntures em circulação; 
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VII. (a) liquidação, dissolução ou extinção da Emissora e/ou de qualquer Controlada Relevante 
(conforme definido abaixo), exceto se a liquidação, dissolução e/ou extinção decorrer de uma 
operação societária que não constitua um Evento de Inadimplemento, nos termos permitidos pelo 
inciso IX abaixo; (b) decretação de falência da Emissora, de qualquer Controladora e/ou de 
qualquer Controlada; (c) pedido de autofalência formulado pela Emissora, por qualquer 
Controladora e/ou por qualquer Controlada; (d) pedido de falência da Emissora, de qualquer 
Controladora e/ou de qualquer Controlada, formulado por terceiros, não elidido no prazo legal; (e) 
pedido de recuperação judicial ou de recuperação extrajudicial da Emissora, de qualquer 
Controladora e/ou de qualquer Controlada, independentemente do deferimento do respectivo 
pedido; ou (f) eventos similares aos descritos nas alíneas (a) a (e) acima em outras jurisdições; 

VIII. transformação da forma societária da Emissora de sociedade por ações para sociedade limitada, 
nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei das Sociedades por Ações; 

IX. cisão, fusão, incorporação, incorporação de ações ou qualquer forma de reorganização societária 
envolvendo a Emissora, qualquer Controladora e/ou qualquer Controlada, exceto: 

(a) se previamente autorizado por Debenturistas representando, no mínimo, 75% das Debêntures 
em circulação; ou 

(b) exclusivamente no caso de cisão, fusão ou incorporação da Emissora, se tiver sido assegurado 
aos Debenturistas que o desejarem, durante o prazo mínimo de seis meses contados da data 
de publicação das atas dos atos societários relativos à operação: 

(i) o resgate das Debêntures de que forem titulares, mediante o pagamento do Valor Nominal, 
acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Integralização ou a 
data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do 
efetivo pagamento (“Valor Base”), sendo que, nesse caso, será recalculada toda a 
Remuneração paga até a data do efetivo pagamento, em cada data de pagamento de 
Remuneração, considerando-se uma taxa de 125% da variação acumulada da Taxa DI (“Taxa 
Ajustada”), sendo que as diferenças entre os valores recalculados e os valores efetivamente 
pagos, para cada data de pagamento de Remuneração, serão trazidas a valor presente pela 
Taxa Ajustada até a data do efetivo pagamento e adicionadas ao Valor Base; ou 

(ii) o direito de converter as Debêntures em Ações, nos termos da seção "Conversibilidade" 
acima; ou 

(c) pela incorporação, pela Emissora (de modo que a Emissora seja a incorporadora), de qualquer 
Controlada, de ações de emissão de qualquer Controlada ou de parcela cindida de qualquer 
Controlada, observado que a exceção prevista nesta alínea não se aplica à Iochpe Holdings e 
nem à Maxion Wheels; ou 

(d) pela incorporação, por qualquer Controlada, de qualquer outra Controlada, de ações de emissão 
de qualquer outra Controlada ou de parcela cindida de qualquer outra Controlada, observado 
que a exceção prevista nesta alínea não se aplica à Iochpe Holdings e nem à Maxion Wheels; ou 

(e) pela incorporação, pela Emissora ou por qualquer Controlada (de modo que a Emissora ou a 
Controlada seja a incorporadora) de qualquer sociedade, de ações de emissão de qualquer 
sociedade ou de parcela cindida de qualquer sociedade, seja ou não tal sociedade parte 
relacionada da Emissora, no âmbito de uma operação de aquisição em que o pagamento seja 
feito, no todo ou em parte, por meio de emissão ou entrega de ações de emissão da Emissora 
ou de ações de emissão da respectiva Controlada, desde que, em qualquer caso, seja realizada, 
imediatamente após a realização da operação, a atualização da classificação de risco (rating) 
das Debêntures; ou 
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(f) pela incorporação, por qualquer sociedade, seja ou não tal sociedade parte relacionada da 
Emissora, de qualquer Controlada que não seja uma Controlada Relevante; ou 

(g) pela cisão, total ou parcial, de qualquer Controlada, desde que a totalidade da parcela cindida 
do patrimônio da Controlada cindida seja vertida para a Emissora e/ou para qualquer outra 
Controlada, observado que a exceção prevista nesta alínea não se aplica à Iochpe Holdings e 
nem à Maxion Wheels; ou 

(h) pela cisão ou qualquer outra forma de reorganização societária de qualquer Controlada em 
razão de ordem judicial, sentença arbitral, exigência legal ou decisão do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”); 

X. redução de capital social da Emissora, exceto se previamente autorizado por Debenturistas 
representando, no mínimo, 75% das Debêntures em circulação, conforme disposto no artigo 174, 
parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações; 

XI. alteração ou transferência do controle (conforme definição de controle prevista no artigo 116 da 
Lei das Sociedades por Ações), direto ou indireto, da Emissora e/ou de qualquer Controlada, exceto 
se o(s) novo(s) controlador(es) atender(em), cumulativamente, às seguintes condições: (a) possuir 
classificação de risco (rating) igual ou superior à classificação de risco (rating) atribuída à Emissora, 
em escala local, caso aplicável, atribuído pela Standard & Poors’ ou pela Fitch Ratings, ou 
classificação similar publicada pela Moody’s; (b) possuir histórico de adimplência de todas as suas 
obrigações com os mercados financeiros brasileiro e internacional similar ao da Emissora na Data 
de Emissão; e (c) manter as ações de emissão da Emissora listadas no segmento especial de 
negociação de valores mobiliários da BM&FBOVESPA, disciplinado pelo Regulamento de Listagem 
do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, observado que a exceção prevista neste inciso não se aplica 
à Iochpe Holdings e nem à Maxion Wheels; 

XII. pedido de cancelamento ou cancelamento (a) do registro da Emissora como Emissora emissora de 
valores mobiliários categoria ”A” perante a CVM; e/ou (b) da listagem das ações de emissão da 
Emissora no Novo Mercado, exceto se o cancelamento tenha ocorrido em virtude de reorganização 
societária envolvendo a Emissora que seja autorizada pelos Debenturistas ou permitida, nos termos 
do inciso IX acima, alínea (a) ou (b); 

XIII. não manutenção de capital autorizado necessário à conversão da Debêntures em Ações, nos 
termos da seção “Conversibilidade” acima; 

XIV. criação de ações preferenciais de emissão da Emissora, exceto se previamente autorizado por 
Debenturistas representando, no mínimo, 75% das Debêntures em circulação; 

XV. alteração do objeto social da Emissora e/ou de qualquer Controlada, conforme disposto em seu 
estatuto social ou contrato social, conforme o caso, vigente na Data de Emissão, exceto: 

(a) se previamente autorizado por Debenturistas representando, no mínimo, 75% das Debêntures 
em circulação; ou 

(b) exclusivamente no caso de qualquer Controlada, se não resultar em alteração do objeto social 
principal da respectiva Controlada; 

XVI. comprovação de que qualquer das declarações prestadas pela Emissora na Escritura de Emissão é 
falsa ou incorreta em qualquer aspecto relevante; 

XVII. inadimplemento, pela Emissora e/ou por qualquer Controlada (ainda que na condição de 
garantidora), de qualquer Obrigação Financeira (conforme definido abaixo), não sanado no prazo 
previsto no respectivo contrato, ou, em sua falta, no prazo de (um) Dia Útil contado da data do 
respectivo inadimplemento; 
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XVIII. inadimplemento, pela Emissora e/ou por qualquer Controlada (ainda que na condição de 
garantidora), de qualquer dívida ou obrigação que não seja Obrigação Financeira, em valor, 
individual, igual ou superior a R$5.000.000,00, ou agregado, igual ou superior a 
R$10.000.000,00, atualizados mensalmente, a partir da Data de Emissão, pela variação positiva 
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (“IPCA”), ou seu equivalente em outras moedas, não sanado no prazo 
previsto no respectivo contrato ou, em sua falta, no prazo de 5 (cinco) Dias úteis contados da 
data do respectivo inadimplemento; 

XIX. vencimento antecipado, seja por declaração do respectivo credor ou de forma automática, de 
qualquer dívida ou obrigação, incluindo qualquer Obrigação Financeira, da Emissora e/ou de 
qualquer Controlada (ainda que na condição de garantidora); 

XX. protesto de títulos contra a Emissora e/ou qualquer Controlada (ainda que na condição de 
garantidora), em valor, individual, igual ou superior a R$5.000.000,00, ou agregado, igual ou superior 
a R$10.000.000,00, atualizados mensalmente, a partir da Data de Emissão, pela variação positiva do 
IPCA, ou seu equivalente em outras moedas, exceto se, no prazo legal, tiver sido validamente 
comprovado ao Agente Fiduciário que o(s) protesto(s) foi(ram) cancelado(s) ou suspenso(s); 

XXI. inadimplemento, pela Emissora e/ou por qualquer Controlada, de qualquer decisão judicial 
transitada em julgado e/ou de qualquer decisão arbitral não sujeita a recurso, contra a Emissora 
e/ou qualquer Controlada, não sanado no prazo de cinco Dias Úteis contados da data do 
respectivo inadimplemento; 

XXII. cessão, venda, alienação e/ou qualquer forma de transferência, pela Emissora e/ou por qualquer 
Controlada, por qualquer meio, de forma gratuita ou onerosa, de ativo(s), exceto: 

(a) pelas vendas de produtos no curso normal de seus negócios; ou 

(b) por cessão, venda, alienação e/ou transferência de ativo(s) para qualquer Controlada; ou 

(c) por venda de ativo(s) para terceiros em virtude de ordem judicial, sentença arbitral ou 
exigência legal de decisão do CADE; ou 

(d) pela cessão, venda, alienação e/ou qualquer forma de transferência de ativo(s) em valor, 
individual ou, durante a vigência das Debêntures, agregado, considerando quaisquer 
aquisições de ativos a partir da Data de Emissão, igual ou inferior a 5% (x) do ativo 
consolidado da Companhia ou (y) da receita bruta consolidada da Companhia, o que for 
menor entre os itens (x) e (y), com base (i) nas Demonstrações Financeiras Consolidadas da 
Companhia (conforme definido na Escritura de Emissão) então mais recentes à época da 
cessão, venda, alienação e/ou transferência em questão; ou, alternativamente, (ii) nas 
Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia relativas a 31 de dezembro de 2012, 
o que for maior entre os itens (i) e (ii) acima, observado que a exceção prevista neste inciso 
não se aplica à Iochpe Holdings e nem à Maxion Wheels; 

XXIII. desapropriação, confisco ou qualquer outro ato de qualquer entidade governamental de 
qualquer jurisdição que resulte na perda, pela Emissora e/ou por qualquer Controlada, da 
propriedade e/ou da posse, direta ou indireta, da totalidade ou de parte substancial de seus 
ativos, que resultem em Efeito Adverso Relevante (conforme definido abaixo); 

XXIV. distribuição e/ou pagamento, pela Emissora, de dividendos, juros sobre o capital próprio ou 
quaisquer outras distribuições de lucros aos acionistas da Emissora, caso a Emissora esteja em 
mora com qualquer de suas obrigações estabelecidas na Escritura de Emissão, exceto pelos 
dividendos obrigatórios previstos no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, nos termos do 
estatuto social da Emissora vigente na Data de Emissão;  
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XXV. caso a Emissora e/ou qualquer Controlada Relevante deixe de manter todas as licenças, 
concessões, autorizações, permissões e alvarás, inclusive ambientais, aplicáveis ao exercício de 
suas atividades, válidas, eficazes, em perfeita ordem e em pleno vigor, exceto por aquelas cuja 
ausência, perda ou não renovação não tenha um Efeito Adverso Relevante; 

XXVI. citação da Emissora e/ou de qualquer Controlada Relevante em autuações na esfera 
administrativa ou medida judiciais iniciadas por órgãos governamentais de natureza fiscal, 
previdenciária, ambiental ou de defesa da concorrência, em qualquer jurisdição, exceto se, no 
prazo legal aplicável, tenham sido apresentadas as defesas, recursos e/ou exceções cabíveis, com 
o objetivo de suspender ou interromper tais autuações ou medida judiciais e, caso aplicável, 
tenham sido apresentadas garantias consideradas suficientes pelo respectivo juízo, exceto por tais 
eventos que não tenham um Efeito Adverso Relevante; 

XXVII. realização, pela Emissora ou por qualquer Controlada, de qualquer operação com parte(s) 
relacionada(s), exceto: 

(a) se previamente autorizada por Debenturistas representando, no mínimo, 75% das 
Debêntures em circulação; ou 

(b) se contratada em parâmetros de mercado, no caso de prestação de serviços, e a taxas de 
juros e condições de mercado, no caso de mútuos; ou 

(c) se contratadas com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES ou 
quaisquer de suas subsidiárias; ou 

XXVIII. não observância, pela Emissora, do índice financeiro abaixo (“Índice Financeiro”), a ser apurado 
pelo Auditor Independente (conforme definido na Escritura de Emissão) semestralmente, nos 
termos da Escritura de Emissão, e acompanhado pelo Agente Fiduciário no prazo de até cinco Dias 
Úteis contados da data de recebimento, pelo Agente Fiduciário, das informações a que se refere a 
Escritura de Emissão, tendo por base as Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emissora, a 
partir, inclusive, das Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emissora relativas a 
30 de junho de 2013: o quociente da divisão da Dívida Líquida (conforme definido abaixo) pelo 
EBITDA (conforme definido abaixo), que deverá ser igual ou inferior a: 

(a) 4,5 vezes, com relação às Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emissora relativas a 
30 de junho de 2013; 

(b) 4,0 vezes, com relação às Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emissora relativas a 
31 de dezembro de 2013; 

(c) 3,3 vezes, com relação às Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emissora relativas a 
30 de junho de 2014; 

(d) 3,2 vezes, com relação às Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emissora relativas a 
31 de dezembro de 2014; 

(e) 2,5 vezes com relação às Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emissora relativas a 
30 de junho de 2015 e 31 de dezembro de 2015; e 

(f) 2,0 vezes, com relação às Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emissora relativas a 
30 de junho de 2016 e às Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emissora relativas a 
31 de dezembro e a 30 de junho subsequentes. 
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Ocorrendo qualquer dos Eventos de Inadimplemento previstos nos incisos I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII, 
XIV, XV, XIX ou XXIV, as obrigações decorrentes das Debêntures tornar-se-ão automaticamente 
vencidas, independentemente de aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial. 

Ocorrendo qualquer dos demais Eventos de Inadimplemento (que não sejam aqueles previstos no 
parágrafo anterior), o Agente Fiduciário deverá convocar, no prazo máximo de cinco Dias Úteis 
contados da data em que constatar sua ocorrência, assembleia geral de Debenturistas, a se realizar no 
prazo mínimo previsto em lei. Se, na referida assembleia geral de Debenturistas, Debenturistas 
representando, no mínimo, 75% das Debêntures em circulação, decidirem por não considerar o 
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, o Agente Fiduciário não deverá 
declarar o vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures; caso contrário, ou em 
caso de não instalação, em segunda convocação, da referida assembleia geral de Debenturistas, o 
Agente Fiduciário deverá, imediatamente, declarar o vencimento antecipado das obrigações 
decorrentes das Debêntures. 

Na ocorrência do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, a Emissora se 
obriga a, a critério exclusivo de cada um dos Debenturistas: 

I. resgatar a totalidade das Debêntures em circulação, com o seu consequente cancelamento, 
mediante o pagamento do Valor Nominal das Debêntures em circulação, acrescido da 
Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Integralização ou a data de pagamento 
de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, sem 
prejuízo do pagamento dos Encargos Moratórios, quando for o caso, e de quaisquer outros valores 
eventualmente devidos pela Emissora nos termos da Escritura de Emissão, no prazo de até cinco 
Dias Úteis contados da data da declaração do vencimento antecipado, sob pena de, em não o 
fazendo, ficar obrigada, ainda, ao pagamento dos Encargos Moratórios; ou 

II. converter parte ou a totalidade das Debêntures de titularidade do respectivo Debenturista em 
Ações, nos termos da seção “Conversibilidade” acima, sob pena de, em não o fazendo, ficar 
obrigada, ainda, ao pagamento dos Encargos Moratórios. 

Na ocorrência do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, os recursos 
recebidos em pagamento das obrigações decorrentes das Debêntures, na medida em que forem sendo 
recebidos, deverão ser imediatamente aplicados na amortização ou quitação do saldo devedor das 
obrigações decorrentes das Debêntures. Caso os recursos recebidos em pagamento das obrigações 
decorrentes das Debêntures, não sejam suficientes para quitar simultaneamente todas as obrigações 
decorrentes das Debêntures, tais recursos deverão ser imputados na seguinte ordem, de tal forma que, 
uma vez quitados os valores referentes ao primeiro item, os recursos sejam alocados para o item 
imediatamente seguinte, e assim sucessivamente: (i) quaisquer valores devidos pela Emissora nos 
termos da Escritura de Emissão (incluindo as despesas incorridas pelo Agente Fiduciário), que não sejam 
os valores a que se referem os itens (ii), (iii) e (iv) abaixo; (ii) Remuneração, Encargos Moratórios e 
demais encargos devidos sob as obrigações decorrentes das Debêntures; (iii) Valor Nominal de cada 
uma das Debêntures em circulação; e (iv) remuneração devida ao Agente Fiduciário. A Emissora 
permanecerá responsável pelo saldo devedor das obrigações decorrentes das Debêntures que não 
tiverem sido pagas, sem prejuízo dos acréscimos de Remuneração, Encargos Moratórios e outros 
encargos incidentes sobre o saldo devedor das obrigações decorrentes das Debêntures enquanto não 
forem pagas, declarando a Emissora, nos termos da Escritura de Emissão, se tratar de dívida líquida e 
certa, passível de cobrança por meio de processo de execução judicial. 

Para os fins desta seção: 

I. “Controlada Relevante” significa (a) a Iochpe Holdings; (b) a Maxion Wheels; e (c) qualquer outra 
Controlada cujo ativo total ou cuja receita bruta, com base nas então mais recentes demonstrações 
financeiras consolidadas de tal Controlada, represente, no mínimo, cinco por cento do ativo 
consolidado da Emissora ou da receita bruta consolidada da Emissora, o que for menor, com base 
nas então mais recentes Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emissora; 
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II. “Dívida Líquida” significa, com base nas Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emissora, o 
somatório do endividamento financeiro da Emissora do circulante e do não circulante, venda de 
recebíveis com coobrigação, garantias em favor de terceiros, leasing financeiro, debêntures e 
notas, passivos oriundos de outros instrumentos financeiros, incluindo contas a pagar de 
operações de fusão e aquisição e dívidas oriundas de aquisições de novas entidades ainda não 
consolidadas nas Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emissora, deduzido da rubrica 
“caixa e aplicações financeiras”; 

III. “EBITDA” significa, com base nas Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emissora relativas 
aos quatro trimestres imediatamente anteriores, o lucro antes dos juros, impostos sobre renda 
incluindo Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, depreciação e amortização, calculado nos 
termos da Instrução CVM nº 527, de 4 de outubro de 2012;  

IV. “Obrigação Financeira” significa valores devidos, em qualquer jurisdição, em decorrência de 
(a) empréstimos, mútuos, financiamentos e outras dívidas financeiras onerosas, incluindo, sem 
limitação, cédulas de crédito bancário, debêntures, letras de câmbio, notas promissórias, bonds, 
notes ou instrumentos similares; (b) aquisições a pagar; (c) saldo líquido de operações ativas e 
passivas com derivativos em que a Emissora e/ou qualquer Controlada (ainda que na condição de 
garantidora) seja parte (sendo que o referido saldo será líquido do que já estiver classificado no 
passivo circulante e exigível de longo prazo da Emissora e/ou de qualquer Controlada); (d) cartas de 
crédito, avais, fianças, coobrigações e demais garantias prestadas em benefício de sociedades não 
consolidadas nas Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emissora; e (e) obrigações 
decorrentes de resgate de ações e pagamento de dividendos fixos ou mínimos, se aplicável; e 

V. “Efeito Adverso Relevante” significa qualquer efeito adverso relevante na situação (financeira ou 
de outra natureza), nos negócios, nos bens, nos resultados operacionais e/ou nas perspectivas da 
Companhia e das Controladas, considerado de forma agregada e com relação à Companhia e as 
Controladas como um todo; e/ou (ii) qualquer efeito adverso na capacidade da Companhia de 
cumprir qualquer de suas obrigações nos termos da Escritura de Emissão. 

Publicidade 

Todos os atos e decisões relativos às Debêntures deverão ser comunicados, na forma de aviso, no 
DOESP e no jornal “Valor Econômico”, sempre imediatamente após a realização ou ocorrência do ato a 
ser divulgado. A Emissora poderá alterar o jornal acima por outro jornal de grande circulação e de 
edição nacional que seja adotado para suas publicações societárias, mediante comunicação por escrito 
ao Agente Fiduciário e a publicação, na forma de aviso, no jornal a ser substituído. 

Assembleia Geral de Debenturistas 

Os Debenturistas poderão, a qualquer tempo, reunir-se em assembleia geral, de acordo com o disposto 
no artigo 71 da Lei das Sociedades por Ações, a fim de deliberarem sobre matéria de interesse da 
comunhão dos Debenturistas. 

As assembleias gerais de Debenturistas poderão ser convocadas pelo Agente Fiduciário, pela Emissora, 
por Debenturistas que representem, no mínimo, 10% das Debêntures em circulação, ou pela CVM. 

A convocação das assembleias gerais de Debenturistas dar-se-á mediante anúncio publicado pelo 
menos três vezes nos termos do parágrafo acima, respeitadas outras regras relacionadas à publicação 
de anúncio de convocação de assembleias gerais constantes da Lei das Sociedades por Ações, da 
regulamentação aplicável e da Escritura de Emissão, ficando dispensada a convocação no caso da 
presença da totalidade dos Debenturistas. 
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As assembleias gerais de Debenturistas instalar-se-ão, em primeira convocação, com a presença de titulares 
de, no mínimo, metade das Debêntures em circulação e, em segunda convocação, com qualquer quorum. 

A presidência e a secretaria das assembleias gerais de Debenturistas caberão aos Debenturistas eleitos 
por estes próprios ou àqueles que forem designados pela CVM. 

Nas deliberações das assembleias gerais de Debenturistas, a cada uma das Debêntures em circulação 
caberá um voto, admitida a constituição de mandatário, Debenturista ou não. Exceto pelo disposto 
abaixo, todas as deliberações a serem tomadas em assembleia geral de Debenturistas dependerão de 
aprovação de Debenturistas representando, no mínimo, 75% das Debêntures em circulação. 

Não estão incluídos no quorum a que se refere o parágrafo acima: 

I. os quoruns expressamente previstos em outras Cláusulas da Escritura de Emissão; e 

II. as alterações, que somente poderão ser propostas pela Emissora, que deverão ser aprovadas por 
Debenturistas representando, no mínimo, 90% das Debêntures em circulação, (a) das disposições 
do item I acima e deste item; (b) de qualquer dos quoruns previstos na Escritura de Emissão; (c) da 
Remuneração, exceto pelo disposto do item “Extinção, Limitação e/ou não Divulgação da Taxa DI” 
acima; (d) de quaisquer datas de pagamento de quaisquer valores previstos na Escritura de 
Emissão; (e) do prazo de vigência das Debêntures; (f) da espécie das Debêntures; (g) das 
disposições relativas à conversibilidade das Debêntures; (h) da criação de evento de repactuação; 
(i) das disposições relativas a resgate antecipado facultativo; (j) das disposições relativas a 
amortizações antecipadas facultativas; (k) das disposições relativas à Oferta Facultativa de Resgate 
Antecipado; ou (l) da redação de qualquer Evento de Inadimplemento, observado que, ocorrendo 
renúncia ou o perdão temporário a um Evento de Inadimplemento, aplicar-se-á o disposto acima 
(quórum de 75% das Debêntures em circulação). 

Para os fins da Escritura de Emissão, “Debêntures em circulação” significam todas as Debêntures 
subscritas e integralizadas e não resgatadas, excluídas as Debêntures mantidas em tesouraria e, ainda, 
adicionalmente, para fins de constituição de quorum, pertencentes, direta ou indiretamente, (i) à 
Emissora; (ii) a qualquer Controladora, a qualquer Controlada e/ou a qualquer coligada de qualquer das 
pessoas indicadas no item anterior; ou (iii) a qualquer diretor, conselheiro, cônjuge, companheiro ou 
parente até o 3º grau de qualquer das pessoas referidas nos itens anteriores. 

As deliberações tomadas pelos Debenturistas, no âmbito de sua competência legal, observado os 
quoruns previstos na Escritura de Emissão, serão válidas e eficazes perante a Emissora e obrigarão 
todos os Debenturistas, independentemente de seu comparecimento ou voto na respectiva assembleia 
geral de Debenturistas. 

O Agente Fiduciário deverá comparecer às assembleias gerais de Debenturistas e prestar aos 
Debenturistas as informações que lhe forem solicitadas. 

Aplica-se às assembleias gerais de Debenturistas, no que couber, o disposto na Lei das Sociedades por 
Ações, sobre a assembleia geral de acionistas. 

Contrato de Distribuição 

Regime de Colocação 

Observadas as condições previstas no Contrato de Distribuição, as Debêntures serão objeto de oferta pública 
de distribuição sob o regime de garantia firme de colocação, com relação à totalidade das Debêntures. 
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Observadas as condições previstas no Contrato de Distribuição, os Coordenadores, sem solidariedade entre 
si, realizarão a Oferta, em regime de garantia firme, de 320.000 Debêntures, no prazo de até cinco Dias 
Úteis contados da data de publicação do Anúncio de Início (“Prazo de Colocação”), na seguinte proporção: 

I. Coordenador Líder: 160.000 Debêntures, no valor de R$160.000.000,00 (“Debêntures Objeto da 
Garantia Firme do Coordenador Líder”); e 

II. Banco Fator: 160.000 Debêntures, no valor de R$160.000.000,00 (“Debêntures Objeto da 
Garantia Firme do Banco Fator” e, em conjunto com as Debêntures Objeto da Garantia Firme do 
Coordenador Líder, “Debêntures Objeto da Garantia Firme”). 

Se, até o final do Prazo de Colocação, as Debêntures Objeto da Garantia Firme não tiverem sido totalmente 
colocadas, os Coordenadores deverão, até o último dia do Prazo de Colocação, subscrever e integralizar as 
respectivas Debêntures Objeto da Garantia Firme que porventura não forem colocadas para investidores, 
observado que, em qualquer caso, a garantia firme será sempre exercida na taxa limite da Remuneração, 
conforme prevista nas seções “Características da Emissão e das Debêntures – Remuneração” acima. 

Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI à Instrução CVM 400, caso qualquer dos Coordenadores 
eventualmente (i) venha a subscrever Debêntures por força da garantia firme prestada nos termos do 
Contrato de Distribuição; e (ii) tenha interesse em vender tais Debêntures antes da publicação do Anúncio 
de Encerramento, o preço de revenda de tais Debêntures será limitado ao Valor Nominal, acrescido da 
Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data da respectiva venda. A 
revenda das Debêntures pelos Coordenadores, após a publicação do Anúncio de Encerramento, poderá ser 
feita pelo preço a ser apurado de acordo com as condições de mercado verificadas à época. A revenda das 
Debêntures, conforme aqui mencionada, deverá ser efetuada respeitada a regulamentação aplicável. 

Público Alvo da Oferta 

Observado o disposto na seção “Plano da Oferta” abaixo (e subitens) e seguintes, a Oferta será realizada 
para (i) no âmbito da Oferta Prioritária (conforme definido abaixo), titulares de ações de emissão da 
Companhia ao final do dia 8 de março de 2013 (“Primeira Data de Corte da Oferta Prioritária”), que sejam, 
cumulativamente, titulares de ações de emissão da Companhia ao final do dia 15 de abril de 2013 
(“Segunda Data de Corte da Oferta Prioritária”), conforme as respectivas posições em custódia em tais datas 
na BM&FBOVESPA e na Itaú Corretora de Valores S.A., instituição escrituradora de ações de emissão da 
Companhia (“Instituição Escrituradora”), que realizem Pedido de Reserva da Oferta Prioritária (conforme 
definido abaixo), observado que aqueles que não sejam residentes e domiciliados ou com sede no Brasil 
deverão se certificar que não existem restrições legais ou regulamentares em suas respectivas jurisdições que 
impeçam ou restrinjam sua participação na Oferta Prioritária (“Acionistas”); e (ii) no âmbito da Oferta 
Institucional (conforme definido abaixo), investidores institucionais ou qualificados, conforme definido no 
artigo 109 da Instrução CVM n.º 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada, podendo, entretanto, 
ser atendidos outros investidores, pessoas físicas ou jurídicas, não qualificados, clientes dos Coordenadores, 
que tenham amplo conhecimento dos termos, condições e riscos inerentes às Debêntures, bem como 
acesso aos Prospectos (“Investidores Institucionais”). 

Plano da Oferta 

As Debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição, com intermediação dos Coordenadores e 
das instituições intermediárias autorizadas a operar na BM&FBOVESPA contratadas para efetuar 
esforços de colocação das Debêntures exclusivamente aos Acionistas, no âmbito da Oferta Prioritária 
(“Instituições Consorciadas”, e, em conjunto com os Coordenadores, “Instituições Participantes da 
Oferta”), por meio de (i) uma oferta aos Acionistas, nos termos do artigo 21 da Instrução CVM 400 
(“Oferta Prioritária”); e (ii) uma oferta aos Investidores Institucionais (“Oferta Institucional”). 
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Observadas as disposições da regulamentação aplicável, as Instituições Participantes da Oferta 
realizarão a Oferta conforme o plano da Oferta adotado em conformidade com o disposto no artigo 
33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, o qual leva em consideração as relações com clientes e outras 
considerações de natureza comercial ou estratégica das Instituições Participantes da Oferta e da 
Companhia, e assegurarão (i) que o tratamento conferido aos investidores seja justo e equitativo, (ii) a 
adequação do investimento ao perfil de risco do público alvo da Oferta, e (iii) que os representantes das 
Instituições Participantes da Oferta recebam previamente exemplares do Prospecto Preliminar para 
leitura obrigatória e que suas dúvidas possam ser esclarecidas por pessoas designadas pelos 
Coordenadores (“Plano da Oferta”). O Plano da Oferta será fixado nos termos dos itens “Oferta 
Prioritária” e “Oferta Institucional” abaixo. 

Poderá ser aceita a participação de investidores que sejam (a) controladores ou administradores da 
Companhia; (b) controladores ou administradores dos Coordenadores; (c) outras pessoas vinculadas à 
Oferta; ou (d) cônjuges, companheiros, ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau de 
cada uma das pessoas referidas nas alíneas (a), (b) ou (c) acima (em conjunto, “Pessoas Vinculadas”), 
no Procedimento de Bookbuilding, do qual participarão apenas Investidores Institucionais, no âmbito 
da Oferta Institucional, até o limite máximo de 15% do valor da Oferta. A participação de 
investidores que sejam considerados Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding 
poderá impactar adversamente a definição da Remuneração das Debêntures, e o 
investimento nas Debêntures por investidores que sejam Pessoas Vinculadas poderá ter um 
impacto adverso na liquidez das Debêntures no mercado secundário. Os Acionistas (conforme 
definido abaixo), no âmbito da Oferta Prioritária (conforme definido abaixo), não 
participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão da fixação da 
Remuneração. 

O investidor deve ler a seção “Fatores de Risco – Fatores de Risco Relativos à Oferta e às Debêntures 
– A participação de investidores que sejam considerados Pessoas Vinculadas na Oferta poderá 
promover a má formação na taxa de remuneração final das Debêntures e o investimento nas 
Debêntures por investidores que sejam Pessoas Vinculadas poderá ter um impacto adverso na liquidez 
das Debêntures no mercado secundário”, deste Prospecto.  

Após o protocolo do pedido de registro da Oferta, a publicação do Aviso ao Mercado, e a 
disponibilização do Prospecto Preliminar, poderão ser realizadas apresentações para potenciais 
investidores (road show e/ou one-on-ones) (“Apresentações para Potenciais Investidores”), conforme 
determinado pelos Coordenadores de comum acordo com a Companhia. 

Os materiais publicitários ou documentos de suporte às Apresentações para Potenciais Investidores 
eventualmente utilizados serão submetidos, por meio da ANBIMA, à aprovação prévia da CVM, nos 
termos do artigo 50 da Instrução CVM 400, ou encaminhados, por meio da ANBIMA, à CVM 
previamente à sua utilização, nos termos do artigo 50, parágrafo 5º, da Instrução CVM 400, conforme 
o caso. 

Desde que todas as Condições Precedentes tenham sido satisfeitas, ou sua satisfação tenha sido 
renunciada pelos Coordenadores por escrito, e observados os demais termos e condições do Contrato 
de Distribuição, a Oferta somente terá início após (i) a concessão do registro da Oferta pela CVM; (ii) a 
publicação do Anúncio de Início; e (iii) a disponibilização do Prospecto Definitivo aos investidores. 

Iniciada a Oferta, observado o disposto nos itens abaixo, os investidores interessados na subscrição das 
Debêntures deverão fazê-la por meio da assinatura do boletim de subscrição, na Data de 
Integralização, pelo Preço de Integralização. 
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Oferta Prioritária 

No contexto da Oferta Prioritária, o montante de 240.000 Debêntures, ou seja, 75% das Debêntures, 
será destinado prioritariamente à colocação pública aos Acionistas que desejarem exercer seu direito de 
prioridade de acordo com o procedimento abaixo indicado:  

I. os Acionistas poderão ceder, uma única vez, para um único Acionista cessionário, e 
exclusivamente entre Acionistas, seus respectivos direitos de prioridade, no todo ou em parte, para 
subscrição das Debêntures destinadas à Oferta Prioritária, desde que sejam atendidas, 
cumulativamente, as seguintes condições: (a) o Acionista cedente e o Acionista cessionário 
celebrem termo de cessão de direitos de prioridade, conforme modelo anexo a este Prospecto 
(“Termo de Cessão de Direitos de Prioridade”); e (b) exclusivamente em 4 de abril de 2013, até as 
16h, uma via do Termo de Cessão de Direitos de Prioridade, devidamente firmado, com firma 
reconhecida, acompanhado, (i) no caso de Acionistas representados por procuradores, de 
procuração, que deverá ter sido outorgada por meio de instrumento público; e (ii) no caso de 
Acionistas que não sejam pessoas físicas, de cópia autenticada de todos os documentos que 
comprovem os respectivos poderes de representação (incluindo estatuto social, contrato social, 
regulamento e atos de nomeação de representantes), seja entregue ao Coordenador Líder (Banco 
Itaú BBA S.A., Avenida Brigadeiro Faria Lima 3400, 4º andar, CEP 04538-132, São Paulo, SP, aos 
cuidados do Sr. Felipe Condado Barbosa, telefone (11) 3708-8000); observado que não 
havendo o atendimento aos requisitos previstos neste inciso, ou se for apontada 
qualquer incongruência, distorção, incompatibilidade ou incorreção pela BM&FBOVESPA 
e/ou pela Instituição Escrituradora, com relação a qualquer informação fornecida pelo 
Acionista cedente e/ou pelo Acionista cessionário no Termo de Cessão de Direitos de 
Prioridade, a cessão será desconsiderada, sendo o Limite de Subscrição Proporcional que 
venha a ser cedido nos termos do respectivo Termo de Cessão de Direitos de Prioridade 
automaticamente cancelado; 

II. no Período de Reserva da Oferta Prioritária (conforme definido abaixo), cada um dos Acionistas 
interessados em participar da Oferta Prioritária deverá realizar pedido de reserva de Debêntures no 
âmbito da Oferta Prioritária, irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto neste inciso, nos incisos 
VII, X, XI, XII e XIII abaixo, mediante preenchimento de formulário específico (“Pedido de Reserva 
da Oferta Prioritária”), com uma única Instituição Participante da Oferta. Os Acionistas devem 
estipular, no Pedido de Reserva da Oferta Prioritária, uma Remuneração mínima como condição de 
eficácia de seu Pedido de Reserva da Oferta Prioritária, sem necessidade de posterior confirmação, 
sendo que, caso a Remuneração seja fixada em valor inferior ao percentual da Taxa DI 
estabelecido pelo Acionista, o respectivo Pedido de Reserva da Oferta Prioritária será 
automaticamente cancelado. Como condição à eficácia do Pedido de Reserva da Oferta 
Prioritária, cada Acionista deverá indicar obrigatoriamente no Pedido de Reserva da Oferta 
Prioritária se é ou não Pessoa Vinculada. Adicionalmente, os Acionistas devem estipular, no Pedido 
de Reserva da Oferta Prioritária, um valor máximo de investimento e o interesse em subscrever 
sobras na Oferta Prioritária. As Instituições Participantes da Oferta somente atenderão aos Pedidos 
de Reserva da Oferta Prioritária realizados por Acionistas titulares de conta neles aberta ou 
mantida pelo respectivo investidor; 
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III. as Instituições Participantes recomendam aos Acionistas interessados na realização de Pedidos de 
Reserva da Oferta Prioritária que (a) leiam cuidadosamente os termos e condições estipulados no 
Pedido de Reserva da Oferta Prioritária, especialmente os procedimentos relativos à liquidação da 
Oferta e as informações constantes do Prospecto Preliminar; (b) verifiquem com a Instituição 
Participante da Oferta de sua preferência, antes de realizar o seu Pedido de Reserva da Oferta 
Prioritária, se essa, a seu exclusivo critério, exigirá a manutenção de recursos em conta nela aberta 
e/ou mantida, para fins de garantia do Pedido de Reserva da Oferta Prioritária; (c) entrem em 
contato com a Instituição Participante da Oferta de sua preferência para obter informações mais 
detalhadas sobre o prazo estabelecido pela Instituição Participante da Oferta para a realização do 
Pedido de Reserva da Oferta Prioritária ou, se for o caso, para a realização do cadastro na 
Instituição Participante da Oferta, tendo em vista os procedimentos operacionais adotados por 
cada Instituição Participante da Oferta; (d) caso as ações de emissão da Companhia, de sua 
titularidade, estejam custodiadas na Instituição Escrituradora, se certifiquem que seus respectivos 
cadastros estão atualizados na Instituição Escrituradora, observando os procedimentos para a 
Oferta Prioritária aqui descritos; e (e) caso as ações de emissão da Companhia, de sua titularidade, 
estejam custodiadas na BM&FBOVESPA, se certifiquem que seus respectivos cadastros estão 
atualizados em uma das Instituições Participantes da Oferta, observando os procedimentos para a 
Oferta Prioritária aqui descritos; 

IV. antes de apresentarem seus Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária, os Acionistas que não sejam 
residentes e domiciliados ou com sede no Brasil deverão se certificar que não existem restrições 
legais ou regulamentares em suas respectivas jurisdições que impeçam ou restrinjam sua 
participação na Oferta Prioritária; 

V. os Acionistas deverão realizar seus Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária exclusivamente no 
período de 5 de abril de 2013, inclusive, a 8 de abril de 2013, inclusive (“Período de Reserva da 
Oferta Prioritária”), sendo que os Acionistas que sejam Pessoas Vinculadas deverão, 
necessariamente, indicar no Pedido de Reserva da Oferta Prioritária a sua condição de Pessoa 
Vinculada, sendo que os pedidos de reserva efetuados por Acionistas que sejam Pessoas 
Vinculadas no âmbito da Oferta Prioritária, de acordo com os termos aqui previstos, não estão 
sujeitos a cancelamento em caso de verificação de excesso de demanda da Oferta; 

VI. será assegurado a cada um dos Acionistas que realizar Pedido de Reserva da Oferta Prioritária, o 
direito de (a) subscrever Debêntures até o limite proporcional de participação de tal Acionista no 
capital social total da Companhia (sem considerar as ações em tesouraria); (b) subscrever eventuais 
sobras de Debêntures que caberiam aos Acionistas que não realizarem Pedido de Reserva da Oferta 
Prioritária, nos termos do inciso VIII abaixo; e (c) subscrever Debêntures em decorrência da cessão 
de direitos de prioridade que seja realizada nos termos do inciso I acima, até o limite proporcional 
de participação do Acionista cedente no capital social total da Companhia (sem considerar as ações 
em tesouraria) cujo direito de prioridade venha a ser cedido nos termos do respectivo Termo de 
Cessão de Direitos de Prioridade; sendo que, em qualquer caso, cada ação ordinária de emissão da 
Companhia de titularidade do Acionista assegurará ao Acionista o direito de subscrever 
0,002537579 Debêntures, sendo certo que as Debêntures somente poderão ser subscritas em 
quantidades inteiras (“Limite de Subscrição Proporcional”); 
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VII. a verificação do Limite de Subscrição Proporcional de cada um dos Acionistas será realizada na 
Primeira Data de Corte da Oferta Prioritária, conforme as respectivas posições em custódia em tal 
data na BM&FBOVESPA e na Instituição Escrituradora, desconsiderando-se as frações, observado que, 
(a) com relação à participação do próprio Acionista, caso a respectiva posição em custódia das ações 
de emissão da Companhia de titularidade do Acionista, verificada com a BM&FBOVESPA ou com a 
Instituição Escrituradora na Segunda Data de Corte, seja inferior ou superior à respectiva posição em 
custódia verificada na Primeira Data de Corte, o Limite de Subscrição Proporcional será ajustado para 
a respectiva posição em custódia do Acionista na Segunda Data de Corte, limitado, em qualquer 
caso, ao valor máximo de investimento previsto no respectivo Pedido de Reserva da Oferta Prioritária; 
e (b) com relação ao direito de prioridade que venha a ser cedido nos termos do respectivo Termo de 
Cessão de Direitos de Prioridade, caso a respectiva posição em custódia das ações de emissão 
da Companhia de titularidade do Acionista cedente, verificada com a BM&FBOVESPA ou 
com a Instituição Escrituradora na Segunda Data de Corte, seja inferior ao direito de 
prioridade que venha a ser cedido nos termos do respectivo Termo de Cessão de Direitos de 
Prioridade, a cessão será desconsiderada, sendo o Limite de Subscrição Proporcional que 
venha a ser cedido nos termos do respectivo Termo de Cessão de Direitos de Prioridade 
automaticamente cancelado; 

VIII. não havendo manifestação por meio da celebração de Pedido de Reserva da Oferta Prioritária, por 
qualquer dos Acionistas com relação à integralidade do seu respectivo direito de subscrever 
Debêntures no âmbito da Oferta Prioritária, as Debêntures remanescentes, resultantes de tal não 
manifestação, serão alocadas prioritariamente entre os Acionistas que participaram da etapa 
imediatamente anterior ao atendimento do pedido de sobras (“Etapa Inicial”) e manifestaram sua 
intenção de subscrição de sobras de Debêntures da Oferta Prioritária, em uma única etapa para 
atendimento do pedido de sobras (“Etapa de Sobras”). Nesse caso, a subscrição das sobras de 
Debêntures da Oferta Prioritária deverá observar o limite proporcional de participação no capital 
social total da Companhia (sem considerar as ações em tesouraria) de cada Acionista que 
manifestar interesse em participar da Etapa de Sobras, observada sua disponibilidade financeira 
para tal, em relação ao somatório das participações no capital social total da Companhia (sem 
considerar as ações em tesouraria) de todos os Acionistas que manifestarem interesse em participar 
da Etapa de Sobras e possuam disponibilidade financeira para tal, sendo certo que a alocação das 
Debêntures disponíveis na Etapa de Sobras para cada Acionista será igual (a) à quantidade de 
Debêntures correspondente ao percentual a que tal Acionista tenha direito na Etapa de Sobras, 
conforme definido acima; ou (b) à quantidade de Debêntures resultante do valor objeto do Pedido 
de Reserva da Oferta Prioritária que exceder a quantidade atendida na Etapa Inicial, o que for 
menor entre as alíneas (a) e (b).  As Debêntures da Oferta Prioritária remanescentes após a Etapa 
de Sobras serão destinadas à Oferta Institucional; 

IX. até as 12h do primeiro Dia Útil subsequente à data de publicação do Anúncio de Início, serão 
informados a cada Acionista pela Instituição Participante da Oferta que tenha recebido o 
respectivo Pedido de Reserva da Oferta Prioritária, por meio do seu respectivo endereço eletrônico, 
ou, na sua ausência, por fac-símile, telefone ou correspondência, a Data de Integralização, a 
quantidade de Debêntures alocadas, a Remuneração e o valor do respectivo investimento, sendo 
que, em qualquer caso, o valor do investimento será limitado àquele indicado no respectivo 
Pedido de Reserva da Oferta Prioritária; 

X. até as 10h30min da Data de Integralização, cada Acionista deverá subscrever as respectivas 
Debêntures e efetuar o pagamento do Preço de Integralização, em recursos imediatamente 
disponíveis, em moeda corrente nacional, à Instituição Participante da Oferta que tenha recebido o 
respectivo Pedido de Reserva da Oferta Prioritária, sob pena de, em não o fazendo, ter seu Pedido 
de Reserva da Oferta Prioritária automaticamente cancelado; 
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XI. caso a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 a 27 da Instrução CVM 400, (a) a 
modificação deverá ser divulgada imediatamente através de meios ao menos iguais aos utilizados 
para a divulgação da Oferta; (b) o Acionista poderá desistir do respectivo Pedido de Reserva da 
Oferta Prioritária, devendo, para tanto, informar sua decisão para a Instituição Participante da Oferta 
que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva da Oferta Prioritária até as 16 horas do quinto 
Dia Útil subsequente à data em que foi comunicada, de forma direta ao Acionista, por escrito, a 
modificação da Oferta, o interesse em revogar sua aceitação à Oferta, presumindo-se, na falta da 
manifestação, o interesse do Acionista em não revogar sua aceitação. Se o Acionista revogar sua 
aceitação e se o Acionista já tiver efetuado o pagamento do Preço de Integralização, referido Preço 
de Integralização será devolvido sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução 
dos valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se existentes, no prazo de três Dias Úteis 
contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva da Oferta Prioritária; 

XII. caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto 
Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelo Acionista 
ou a sua decisão de investimento; ou (b) a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 
da Instrução CVM 400; o Acionista poderá revogar sua aceitação à Oferta, devendo, para tanto, 
informar sua decisão à Instituição Participante da Oferta que tenha recebido o respectivo Pedido 
de Reserva da Oferta Prioritária (i) até as 16 horas do quinto Dia Útil subsequente à data de 
disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (ii) até as 16 horas do 
quinto Dia Útil subsequente à data em que foi comunicada, de forma direta ao Acionista, por 
escrito, a suspensão da Oferta, no caso da alínea (b) acima, presumindo-se, na falta da 
manifestação, o interesse do Acionista em não revogar sua aceitação. Se o Acionista revogar sua 
aceitação e se o Acionista já tiver efetuado o pagamento do Preço de Integralização, referido 
Preço de Integralização será devolvido sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com 
dedução dos valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se existentes, no prazo de três 
Dias Úteis contados da data da respectiva revogação; e 

XIII. caso (a) a Oferta seja cancelada, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400; (b) a 
Oferta seja revogada, nos termos dos artigos 25 a 27 da Instrução CVM 400; ou (c) o Contrato de 
Distribuição seja resilido, todos os Pedido de Reserva da Oferta Prioritária serão cancelados e a 
Instituição Participante da Oferta que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva da Oferta 
Prioritária comunicará tal evento aos Acionistas, que poderá ocorrer, inclusive, mediante 
publicação de aviso ao mercado. Se o Acionista já tiver efetuado o pagamento do Preço de 
Integralização, referido Preço de Integralização será devolvido sem juros ou correção monetária, 
sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se 
existentes, no prazo de três Dias Úteis contados da data da comunicação do cancelamento ou 
revogação da Oferta. 

Oferta Institucional 

As Debêntures destinadas à Oferta Prioritária que não tiverem sido alocadas na Oferta Prioritária serão 
destinadas à Oferta Institucional juntamente com as demais Debêntures, observado o disposto no item 
“Formador de Mercado” abaixo, de acordo com o seguinte procedimento: 

I. no âmbito da Oferta Institucional, não haverá recebimento de reservas ou lotes mínimos ou 
máximos, devendo a Oferta ser efetivada de acordo com o resultado do Procedimento de 
Bookbuilding, podendo ser levadas em consideração as relações com clientes e outras 
considerações de natureza comercial ou estratégica dos Coordenadores e da Companhia, 
observado, entretanto, que os Coordenadores se comprometem a direcionar a Oferta a 
investidores que tenham perfil de risco adequado, bem como a observar tratamento justo e 
equitativo quanto aos mesmos; 
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II. poderá ser aceita a participação de investidores que sejam Pessoas Vinculadas, no Procedimento 
de Bookbuilding, do qual participarão apenas Investidores Institucionais, no âmbito da Oferta 
Institucional, até o limite máximo de 15% do valor da Oferta. A participação de investidores 
que sejam considerados Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá 
impactar adversamente a definição da Remuneração das Debêntures, e o investimento 
nas Debêntures por investidores que sejam Pessoas Vinculadas poderá ter um impacto 
adverso na liquidez das Debêntures no mercado secundário; 

III. encerrado o Procedimento de Bookbuilding, os Coordenadores consolidarão as intenções de 
investimento dos investidores para subscrição das Debêntures; 

IV. caso seja verificado excesso de demanda superior a um terço das Debêntures, não será permitida a 
colocação de Debêntures, no âmbito da Oferta Institucional, perante Investidores Institucionais 
que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as respectivas intenções de investimento automaticamente 
canceladas, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, exceto pela colocação de Debêntures 
perante o Formador de Mercado (conforme definido abaixo), caso tenha apresentado intenções 
de investimento nos termos do Contrato de Distribuição; 

V. caso a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 a 27 da Instrução CVM 400, (a) a 
modificação deverá ser divulgada imediatamente através de meios ao menos iguais aos utilizados 
para a divulgação da Oferta; (b) os Coordenadores deverão se acautelar e se certificar, no 
momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o investidor está ciente de que a 
Oferta foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições; (c) os investidores que já 
tiverem aderido à Oferta deverão ser comunicados diretamente a respeito da modificação efetuada, 
para que confirmem, até as 16 horas do quinto Dia Útil subsequente à data em que foi comunicada, 
de forma direta ao investidor, por escrito, a modificação da Oferta, o interesse em revogar sua 
aceitação à Oferta, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do investidor em não 
revogar sua aceitação. Se o investidor revogar sua aceitação e se o investidor já tiver efetuado o 
pagamento do Preço de Integralização, referido Preço de Integralização será devolvido sem juros ou 
correção monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos e encargos 
incidentes, se existentes, no prazo de três Dias Úteis contados da data da respectiva revogação; 

VI. caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto Preliminar e 
do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelo investidor ou a sua decisão 
de investimento; ou (b) a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400; 
o investidor poderá revogar sua aceitação à Oferta, devendo, para tanto, informar sua decisão aos 
Coordenadores (i) até as 16 horas do quinto Dia Útil subsequente à data de disponibilização do 
Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (ii) até as 16 horas do quinto Dia Útil subsequente à 
data em que foi comunicada, de forma direta ao investidor, por escrito, a suspensão da Oferta, no caso 
da alínea (b) acima, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do investidor em não revogar 
sua aceitação. Se o investidor revogar sua aceitação e se o investidor já tiver efetuado o pagamento do 
Preço de Integralização, referido Preço de Integralização será devolvido sem juros ou correção 
monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se 
existentes, no prazo de três Dias Úteis contados da data da respectiva revogação; e 

VII. caso (a) a Oferta seja cancelada, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400; (b) a Oferta 
seja revogada, nos termos dos artigos 25 a 27 da Instrução CVM 400; ou (c) o Contrato de Distribuição 
seja resilido, todos os atos de aceitação serão cancelados e os Coordenadores e a Companhia 
comunicarão tal evento aos investidores, que poderá ocorrer, inclusive, mediante publicação de aviso 
ao mercado. Se o investidor já tiver efetuado o pagamento do Preço de Integralização, referido Preço 
de Integralização será devolvido sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução dos 
valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se existentes, no prazo de três Dias Úteis contados 
da data da comunicação do cancelamento ou revogação da Oferta. 
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Formador de Mercado 

Conforme permitido no artigo 55, parágrafo único, da Instrução CVM 400, o montante equivalente a 
até 5% das Debêntures inicialmente ofertadas será preferencialmente destinado à colocação ao Banco 
Fator (“Formador de Mercado”), a fim de possibilitar-lhe a atuação, no ambiente da BM&FBOVESPA 
em que as Debêntures serão negociadas (BOVESPAFIX), como formador de mercado (market maker), 
garantindo a existência e a permanência de ofertas firmes diárias de compra e venda para as 
Debêntures durante a vigência do Contrato de Formador de Mercado, nos termos da legislação 
aplicável e conforme contrato firmado entre o Formador de Mercado e a Companhia. As intenções de 
investimento do Banco Fator serão apresentadas em até sete Dias Úteis antes da data de encerramento 
do Procedimento de Bookbuilding, pela Remuneração que vier a ser apurada no Procedimento de 
Bookbuilding, não havendo, portanto, qualquer influência por parte do Formador de Mercado na 
definição da Remuneração das Debêntures durante o Procedimento de Bookbuilding. 

Exclusão das Instituições Consorciadas  

Caso haja descumprimento ou indícios de descumprimento, por qualquer das Instituições 
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no Contrato de Adesão ou em qualquer contrato 
celebrado no âmbito da Oferta, ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na 
regulamentação aplicável à Oferta, incluindo, sem limitação, aquelas previstas na Instrução CVM 400 e, 
especificamente, na hipótese de manifestação indevida na mídia durante o período de silêncio, emissão 
indevida de pesquisas e relatórios públicos sobre a Emissora e/ou divulgação indevida da Oferta, 
conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal Instituição Consorciada, a critério exclusivo 
dos Coordenadores e sem prejuízo das demais medidas julgadas cabíveis pelos Coordenadores, 
(i) deixará imediatamente de integrar o grupo de instituições responsáveis pela colocação das 
Debêntures, devendo cancelar todos os Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária e todos os boletins de 
subscrição que tenha recebido e informar imediatamente os respectivos investidores sobre o referido 
cancelamento; (ii) arcará com quaisquer custos relativos à sua exclusão como Instituição Participante da 
Oferta, incluindo custos com publicações e honorários advocatícios, inclusive custos decorrentes de 
eventuais demandas de potenciais investidores; e (iii) poderá deixar, por um período de até seis meses 
contados da data da comunicação da violação, de atuar como instituição intermediária em ofertas 
públicas de distribuição de valores mobiliários sob a coordenação de qualquer dos Coordenadores. 

Contrato de Formador de Mercado 

A Emissora contratou o Banco Fator como formador de mercado (market maker), no ambiente da 
BM&FBOVESPA em que as Debêntures serão negociadas (BOVESPAFIX), com a finalidade de fomentar a 
liquidez das Debêntures no mercado secundário mediante a existência de ofertas firmes diárias de 
compra e venda para esses valores mobiliários, nos termos da legislação aplicável e conforme o 
Contrato de Formador de Mercado. Nos termos do Contrato de Formador de Mercado, o Formador de 
Mercado obriga-se a registrar diariamente ofertas de compra e de venda para, pelo menos, 250 
Debêntures. Com relação a tal lote mínimo, o Formador de Mercado deverá seguir o intervalo máximo 
entre o preço de compre e de venda de 10 pontos percentuais da Taxa DI. 

O Banco Fator fará jus a remuneração por parte da Emissora equivalente a R$4.500,00 mensais, em 
decorrência da prestação dos serviços de formador de mercado. O Contrato de Formador de Mercado 
vigorará pelo prazo de seis meses a contar da sua celebração, renováveis por igual período a critério 
das partes, podendo ser resilido e/ou rescindido a qualquer tempo e sem qualquer ônus, por qualquer 
das partes, mediante comunicação escrita enviada a outra parte com no mínimo 30 dias de 
antecedência à data de resilição e/ou rescisão. 

O Contrato de Formador de Mercado estará disponível para cópia nas sedes da BM&FBOVESPA, cujo 
endereço é: Rua XV de Novembro 275, São Paulo, SP. 
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Remuneração dos Coordenadores 

Observado o disposto no Contrato de Distribuição, a título de remuneração pelo desempenho das 
obrigações previstas no Contrato de Distribuição, a Emissora pagará, na Data de Integralização, as 
seguintes comissões (em conjunto, “Comissionamento”): 

I. comissão de estruturação e coordenação: 0,15%, calculados sobre o Preço de Integralização, 
multiplicado pela quantidade de Debêntures, emitidas, devida aos Coordenadores, na proporção 
da garantia firme prestada por cada um dos Coordenadores; 

II. comissão de colocação: 0,15%, calculados sobre o Preço de Integralização, multiplicado pela 
quantidade de Debêntures emitidas, devida aos Coordenadores, na proporção da garantia firme 
prestada por cada um dos Coordenadores;  

III. prêmio de garantia firme: 0,20%, calculado sobre o Preço de Integralização, multiplicado pela 
quantidade de Debêntures Objeto da Garantia Firme, independentemente do exercício da 
garantia firme, devida aos Coordenadores, na proporção das respectivas Debêntures Objeto da 
Garantia Firme; 

IV. comissão de sucesso: a Emissora pagará aos Coordenadores, na Data de Integralização e nas 
datas de 1º de abril de 2014, 1º de abril de 2015, 1º de abril de 2016 e 1º de abril de 2017 (cada 
uma, “Data de Verificação”), uma comissão equivalente a 50% do valor presente das diferenças 
entre as estimativas de pagamentos de juros de acordo com a variação acumulada da Taxa DI 
prevista na Cláusula 6.14, inciso II da Escritura de Emissão, e as estimativas de pagamentos de 
juros calculadas à taxa efetiva de colocação das Debêntures, considerando-se para tal cálculo, em 
cada data, (i) a curva de DI Futuro de fechamento do Dia Útil imediatamente anterior a cada 
Data de Verificação, com interpolação exponencial das taxas de juros; (ii) apenas os dois 
próximos pagamentos de juros; (iii) o montante total das Debêntures em circulação da Data de 
Verificação; e (iv) a taxa de desconto igual à taxa efetiva de colocação das Debêntures. Tal 
comissão de sucesso vigorará e será devida aos Coordenadores até (i) 1º de abril de 2017, (ii) a 
data de vencimento antecipado das Debêntures ou (iii) a data de conversão da última Debênture 
em circulação, o que ocorrer primeiro; 

V. comissão de colocação das Instituições Consorciadas: 0,10%, incidente sobre o montante total 
resultante da multiplicação entre a quantidade de Debêntures efetivamente colocadas pela 
respectiva Instituição Consorciada no âmbito da Oferta Prioritária e o Preço de Integralização, 
devida às Instituições Consorciadas, sendo que (a) 40% de tal comissão será devida pela 
Companhia; e (b) 60% de tal comissão será descontada do valor da comissão de colocação 
devida aos Coordenadores. 

Cópia do Contrato de Distribuição 

A cópia do Contrato de Distribuição estará disponível aos investidores, para consulta ou reprodução, na 
CVM, na sede da Emissora e dos Coordenadores, nos endereços previstos na seção “Identificação dos 
Administradores, Consultores e Auditores” deste Prospecto. 
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Custos Estimados da Oferta 

A tabela abaixo demonstra o custo estimado da Oferta, calculada com base no valor na Data de 
Emissão, assumindo a colocação da totalidade das Debêntures.  

Descrição Valor Total (R$) 
Valor por 

Debênture (R$)(1) 
% do Valor

Total da Oferta 

Valor Total ............................................................. 320.000.000,00 1.000,00  100,00%
Custo Total ............................................................. 3.510.691,63 10,97  1,097%
Comissões incluindo tributos incidentes sobre o 

comissionamento .................................................. 1.738.218,03 5,43  0,543%
Garantia Firme .................................................... 640.000,00 2,00  0,200%
Estruturação e Coordenação ............................... 480.000,00 1,50  0,150%
Colocação .......................................................... 480.000,00 1,50  0,150%
Tributos incidentes sobre o comissionamento ...... 138.218,03 0,43  0,043%
Comissão de Sucesso(3) ........................................ – – –

Taxa de Registro na CVM ......................................... 82.870,00 0,26  0,026%
CETIP ....................................................................... 5.667,60 0,02  0,002%
BM&FBOVESPA ........................................................ 112.000,00 0,35  0,035%
ANBIMA ................................................................... 23.436,00 0,07  0,007%
Advogados ............................................................... 600.000,00 1,88  0,188%
Auditores ................................................................. 712.000,00 2,23  0,223%
Escriturador Mandatário e Banco Liquidante(4) ........... 21.000,00 0,07  0,007%
Agente Fiduciário(4) ................................................... 9.500,00 0,03  0,003%
Classificação de Risco ............................................... 60.000,00 0,19  0,019%
Outras(2) .................................................................... 50.000,00 0,16  0,016%
Instituições Consorciadas(5) ........................................ 96.000,00 0,30  0,030%
Valor Líquido para Emissora ................................. 316.489.308,37 989,03  98,90%
 

(1) O custo da Oferta por Debêntures corresponde ao quociente obtido pela divisão do custo total da Oferta pelo número de Debêntures. 
(2) Inclui despesas gerais, impressão de prospectos e publicações de anúncios e avisos. 
(3) A Comissão de Sucesso, calculada de acordo com a seção “Condições do Contrato de Distribuição – Remuneração dos Coordenadores” 

deste Prospecto, se houver, só poderá ser calculada após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e será devidamente informada no 
Prospecto Definitivo. 

(4) Valor anual. 
(5) Considerando a remuneração máxima a ser recebida pelas Instituições Consorciadas, caso a totalidade das Debêntures da Oferta Prioritária seja colocada 

por meio das Instituições Consorciadas. 

A tabela abaixo indica o custo estimado para a Emissora da Oferta por Debênture. 

 
Valor Nominal 

Unitário 
Custo da 

Distribuição 
% em relação ao 

preço unitário 
Valor 

Líquido(1) 

Por Debênture ....................................... R$1.000,00 10,97 1,0971% 989,03 
 

(1) Líquido de comissões e de todas as despesas da Oferta. 

Inadequação da Oferta a Certos Investidores 

O investimento nas Debêntures não é adequado a investidores que (i) necessitem de liquidez, tendo em 
vista a possibilidade de serem pequenas ou inexistentes as negociações das Debêntures no mercado 
secundário; e/ou (ii) não estejam dispostos a correr o risco de crédito de empresa do setor privado e/ou 
do setor de autopeças e de equipamentos ferroviários. Os investidores devem ler a seção “Fatores de 
Risco”, deste Prospecto, em conjunto com os com as seções “4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de 
Mercado” constantes do Formulário de Referência. 
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Manifestação de Revogação da Aceitação à Oferta 

Caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto 
Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelo investidor ou 
a sua decisão de investimento; (b) a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da 
Instrução CVM 400; e/ou (c) a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 a 27 da 
Instrução CVM 400, o investidor poderá revogar sua aceitação à Oferta, devendo, para tanto, 
informar sua decisão aos Coordenadores (i) até as 16 horas do quinto dia útil subsequente à data de 
disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (ii) até as 16 horas do quinto 
dia útil subsequente à data em que foi comunicada, de forma direta ao investidor, por escrito, a 
suspensão ou modificação da Oferta, no caso das alíneas (b) e (c) acima, presumindo-se, na falta da 
manifestação, o interesse do investidor em não revogar sua aceitação. Se o investidor revogar sua 
aceitação e se o investidor já tiver efetuado o pagamento do Preço de Integralização, o Preço de 
Integralização será devolvido sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução dos 
valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se existentes, no prazo de três dias úteis 
contados da data da respectiva revogação. 

Modificação da Oferta 

Nos termos do artigo 25 e seguintes da Instrução CVM 400, havendo, a juízo da CVM, alteração 
substancial, posterior e imprevisível nas circunstâncias de fato existentes quando da apresentação do 
pedido de registro da Oferta, ou que o fundamentem, acarretando aumento relevante dos riscos 
assumidos pela Emissora e inerentes à própria Oferta, a CVM poderá acolher pleito de modificação da 
Oferta. O pleito de modificação da Oferta presumir-se-á deferido caso não haja manifestação da CVM 
em sentido contrário no prazo de dez dias úteis, contado do seu protocolo na CVM. Tendo sido 
deferida a modificação, a CVM poderá, por sua própria iniciativa ou a requerimento do ofertante, 
prorrogar o prazo da Oferta por até 90 dias. É sempre permitida a modificação da Oferta para melhorá-
la em favor dos investidores ou para renúncia a condição da Oferta estabelecida pela Emissora. 

A modificação deverá ser divulgada imediatamente através de meios ao menos iguais aos utilizados 
para a divulgação da Oferta e os Coordenadores deverão se acautelar e se certificar, no momento do 
recebimento das aceitações da Oferta, de que o manifestante está ciente de que a Oferta original foi 
alterada e de que tem conhecimento das novas condições. Nesse caso, os investidores que já tiverem 
aderido à Oferta deverão ser comunicados diretamente a respeito da modificação efetuada, para que 
confirmem, até as 16 horas do quinto dia útil subsequente à data em que foi comunicada, de forma 
direta ao investidor, por escrito, a modificação da Oferta, o interesse em revogar sua aceitação à 
Oferta, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do investidor em não revogar sua 
aceitação. Se o investidor revogar sua aceitação e se o investidor já tiver efetuado o pagamento do 
Preço de Integralização, referido Preço de Integralização será devolvido sem juros ou correção 
monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se 
existentes, no prazo de três dias úteis contados da data da respectiva revogação. 
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Suspensão da Oferta 

Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (i) poderá suspender, a qualquer tempo, a 
Oferta se (a) estiver se processando em condições diversas das constantes da Instrução CVM 400 ou 
do registro da Oferta; ou (b) for havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou 
fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo registro da Oferta; e (ii) deverá suspender a Oferta 
quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis. O prazo de suspensão da Oferta 
não poderá ser superior a 30 dias, durante o qual a irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo 
tal prazo sem que tenham sido sanados os vícios que determinaram a suspensão, a CVM deverá 
ordenar a retirada da Oferta e cancelar o respectivo registro, aplicando-se, neste caso, o disposto na 
seção “ – Informações Sobre a Oferta – Cancelamento ou Revogação da Oferta”, abaixo. A Emissora 
deverá dar conhecimento da suspensão aos investidores que já tenham aceitado a Oferta, 
facultando-lhes a possibilidade de revogar a aceitação até as 16 horas do quinto dia útil subsequente 
à data em que foi comunicada, de forma direta ao investidor, por escrito a suspensão da Oferta, o 
interesse em revogar sua aceitação à Oferta, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do 
investidor em não revogar sua aceitação. Se o investidor revogar sua aceitação e se o investidor já 
tiver efetuado o pagamento do Preço de Integralização, o referido Preço de Integralização será 
devolvido sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução dos valores relativos aos 
tributos e encargos incidentes, se existentes, no prazo de três dias úteis contados da data da 
respectiva revogação. 

Cancelamento ou Revogação da Oferta 

Nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400, a CVM poderá cancelar, a qualquer tempo, a 
Oferta se (i) estiver se processando em condições diversas das constantes da Instrução CVM 400 ou 
do registro da Oferta; ou (ii) for havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou 
fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo registro da Oferta. A rescisão do Contrato de 
Distribuição importará no cancelamento do registro da Oferta. Nos termos do artigo 25 e seguintes 
da Instrução CVM 400, havendo, a juízo da CVM, alteração substancial, posterior e imprevisível nas 
circunstâncias de fato existentes quando da apresentação do pedido de registro da Oferta, ou que o 
fundamentem, acarretando aumento relevante dos riscos assumidos pela Emissora e inerentes à 
própria Oferta, a CVM poderá acolher pleito de revogação da oferta. 

Se o investidor revogar sua aceitação e se o investidor já tiver efetuado o pagamento do Preço de 
Integralização, referido Preço de Integralização será devolvido sem juros ou correção monetária, sem 
reembolso e com dedução dos valores relativos aos tributos e encargos incidentes, se existentes, no 
prazo de três dias úteis contados da data da respectiva revogação. 

 



 

77 

FATORES DE RISCO DA OFERTA 

Esta seção contempla, exclusivamente, os fatores de risco diretamente relacionados às Debêntures e à 
Oferta e não descreve todos os fatores de risco relativos à Emissora e suas atividades, os quais o 
investidor deve considerar antes de adquirir Debêntures no âmbito da Oferta.  

O investimento nas Debêntures ofertadas envolve exposição a determinados riscos. Antes de tomar uma 
decisão de investimento nas Debêntures, os potenciais investidores devem considerar cuidadosamente, 
à luz de suas próprias situações financeiras e objetivos de investimento, todas as informações 
disponíveis neste Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência da Emissora, principalmente os 
fatores de risco descritos nos itens “Fatores de Risco” e “Riscos de Mercado”, constantes dos quadros 4 
e 5, respectivamente, do Formulário de Referência da Emissora. A leitura deste Prospecto Preliminar 
não substitui a leitura do Formulário de Referência da Emissora. 

Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. Os riscos 
descritos abaixo são aqueles que a Emissora atualmente acredita que poderão a afetar de maneira 
adversa, podendo riscos adicionais e incertezas atualmente não conhecidos pela Emissora, ou que a 
Emissora atualmente considera irrelevantes, também prejudicar suas atividades, situação financeira e 
resultados operacionais de maneira significativa. 

Recomenda-se aos investidores interessados que contatem seus consultores jurídicos e financeiros antes 
de investir nas Debêntures. 

Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Debêntures 

Caso as Ações da Emissora se desvalorizem, o valor de mercado das Debêntures poderá ser 
afetado. 

A Emissora acredita que o valor de mercado das Debêntures será significativamente afetado pelo valor 
de mercado das suas Ações. Isso poderá resultar em uma maior volatilidade no valor de mercado de 
suas Debêntures em comparação com o que seria esperado para uma debênture não conversível em 
ações. O valor de mercado das Ações provavelmente continuará a variar como resultado de diversos 
fatores, incluindo os fatores discutidos nesta seção “Fatores de Risco”. Por exemplo, o valor das Ações 
poderá ser afetado pela possível venda das Ações por investidores que considerem as Debêntures como 
uma maneira mais atrativa de participar do capital da Emissora e por operações de hedge e arbitragem 
que poderiam, por sua vez, afetar o preço de negociação das Debêntures. Adicionalmente, conversões 
antecipadas das Debêntures em Ações poderão resultar na desvalorização do preço das Ações, uma vez 
que quaisquer dessas conversões resultaria na emissão de um número significativo de Ações. 

A percepção de riscos em outros países, especialmente em outros países de economia emergente, 
poderá afetar o valor de mercado de títulos e de valores mobiliários brasileiros, incluindo as 
Debêntures. 

O investimento em títulos de mercados emergentes, entre os quais se inclui o Brasil, envolve um risco 
maior do que os investimentos em títulos de emissores de países desenvolvidos, podendo tais 
investimentos serem tidos como sendo de natureza especulativa. Os investimentos em valores 
mobiliários brasileiros, tais como as Debêntures, estão sujeitos a riscos econômicos e políticos deste país 
que podem afetar a capacidade dos emissores destes valores mobiliários de cumprir com suas 
obrigações. Eventos econômicos e políticos nestes países podem, ainda, ter como consequência 
restrições a investimentos estrangeiros e/ou à repatriação de capital investido. Não há certeza de que 
não ocorrerão no Brasil eventos políticos ou econômicos que poderão interferir nas atividades da 
Emissora, conforme descrito acima. 

 



Fatores de risco da oferta 

78 

As obrigações da Emissora constantes da Escritura de Emissão estão sujeitas a hipóteses de 
vencimento antecipado. 

A Escritura de Emissão estabelece hipóteses que ensejam o vencimento antecipado (automático ou não) das 
obrigações da Emissora com relação às respectivas Debêntures. Não há certeza de que a Emissora disporá de 
recursos suficientes em caixa para fazer face ao pagamento das Debêntures na hipótese de ocorrência de 
vencimento antecipado de suas obrigações, afetando dessa forma a capacidade dos Debenturistas de 
receber pontual e integralmente os valores que lhes forem devidos nos termos das Debêntures. 

A Taxa DI utilizada para a remuneração das Debêntures pode ser considerada nula em 
decorrência da Súmula nº 176 do Superior Tribunal de Justiça. 

A Súmula nº 176 editada pelo Superior Tribunal de Justiça enuncia que é nula a cláusula que sujeita o 
devedor ao pagamento de juros de acordo com a Taxa DI divulgada pela ANBIMA/CETIP. A referida 
súmula não vincula as decisões do Poder Judiciário e decorreu do julgamento de ações judiciais em que 
se discutia a validade da aplicação da Taxa DI divulgada pela ANBIMA/CETIP em contratos utilizados em 
operações bancárias ativas.  

Há a possibilidade de, numa eventual disputa judicial, a Súmula nº 176 vir a ser aplicada pelo Poder Judiciário 
para considerar que a Taxa DI não é válida como fator de remuneração das Debêntures. Em se concretizando 
esta hipótese, o índice que vier a ser indicado pelo Poder Judiciário para substituir a Taxa DI poderá conceder 
aos Debenturistas uma remuneração inferior à Taxa DI prejudicando a rentabilidade das Debêntures. 

A volatilidade e a baixa liquidez do mercado de capitais brasileiro e do mercado secundário 
brasileiro de debêntures pode dificultar o desinvestimento nas Debêntures por seus titulares, 
bem como limitar substancialmente a capacidade de venda de ações, quando da conversão 
das Debêntures em Ações, ao preço e tempo desejáveis pelos Debenturistas. 

O investimento em valores mobiliários negociados em países de economia emergente, tais como o 
Brasil, envolve frequentemente um maior grau de risco se comparado a investimentos em valores 
mobiliários de empresas localizadas em mercados de títulos internacionais. O mercado de capitais 
brasileiro é significativamente menor, menos líquido, mais concentrado e geralmente mais volátil do 
que alguns mercados internacionais, como o dos Estados Unidos. 

Atualmente, o mercado secundário brasileiro apresenta baixa liquidez para negociações de debêntures. 
Os subscritores das Debêntures não têm nenhuma garantia de que no futuro terão um mercado líquido 
em que possam negociar a alienação desses títulos, caso queiram optar pelo desinvestimento. Isso 
pode trazer dificuldades aos titulares de Debêntures que queiram vendê-las no mercado secundário.  

Adicionalmente, o contrato firmado entre o Formador de Mercado e a Companhia poderá ser resilido a 
qualquer momento. 

Além disso, após a conversão das Debêntures em Ações, as características descritas acima podem 
limitar consideravelmente a capacidade do investidor de vender as respectivas Ações ao preço e no 
momento desejados, o que pode ter um efeito adverso significativo sobre a cotação das Ações. 

Quando da conversão das Debêntures em Ações, seus acionistas podem não receber dividendos 
ou juros sobre o capital próprio. 

O Estatuto Social da Emissora estabelece o dividendo mínimo obrigatório de 37% de seu lucro líquido 
anual ajustado, na forma de dividendos e/ou juro sobre capital próprio, calculado de acordo com o 
previsto na Lei das Sociedades por Ações. A distribuição de dividendos depende, especialmente, da 
existência de lucro líquido. Além disso, a distribuição de dividendos está sujeita a aprovação da sua 
assembleia geral, conforme previsto em seu estatuto social e na Lei das Sociedades por Ações. Não 
obstante a existência de dividendo mínimo obrigatório em seu estatuto social, o Conselho de 
Administração da Companhia poderá optar por não distribuir dividendos aos seus acionistas em 
qualquer exercício social, na hipótese em que tais distribuições não sejam aconselháveis, à luz da 
condição financeira da Emissora. Consequentemente, os titulares de suas ações ordinárias podem não 
receber dividendos ou juros sobre capital próprio. 
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Eventual rebaixamento na classificação de risco das Debêntures poderá dificultar a captação 
de recursos pela Emissora, bem como acarretar redução de liquidez das Debêntures para 
negociação no mercado secundário e impacto negativo relevante na Emissora. 

Para se realizar uma classificação de risco (rating), certos fatores relativos à Emissora são levados em 
consideração, tais como sua condição financeira, administração e desempenho. São analisadas, 
também, as características das Debêntures, assim como as obrigações assumidas pela Emissora e os 
fatores político-econômicos que podem afetar a condição financeira da Emissora. Dessa forma, as 
avaliações representam uma opinião quanto às condições da Emissora de honrar seus compromissos 
financeiros, tais como pagamento do principal e juros no prazo estipulado. Caso a classificação de risco 
originalmente atribuída seja rebaixada, a Emissora poderá encontrar dificuldades em realizar outras 
emissões de títulos e valores mobiliários, o que poderá, consequentemente, ter um impacto negativo 
relevante nos resultados e nas operações da Emissora e na sua capacidade de honrar com as 
obrigações relativas à Oferta.  

Adicionalmente, alguns dos principais investidores que adquirem valores mobiliários por meio de ofertas 
públicas no Brasil (tais como entidades de previdência complementar) estão sujeitos a regulamentações 
específicas que condicionam seus investimentos em valores mobiliários a determinadas classificações de 
risco. Assim, o rebaixamento de classificações de risco obtidas com relação às Debêntures pode obrigar 
esses investidores a alienar suas Debêntures no mercado secundário, podendo vir a afetar negativamente 
o preço dessas Debêntures e sua negociação no mercado secundário. 

As Debêntures poderão ser objeto de resgate antecipado na hipótese de extinção, limitação 
e/ou não divulgação da Taxa DI. 

As Debêntures poderão ser objeto de resgate em razão da extinção, limitação e/ou não divulgação da 
Taxa DI, conforme previsto na seção “Informações Sobre a Oferta – Características das Debêntures – 
Extinção, limitação e/ou não divulgação Taxa DI “ deste Prospecto. 

Os Debenturistas poderão sofrer prejuízos financeiros em decorrência de tal resgate antecipado, não 
havendo qualquer garantia de que existirão, no momento do resgate, outros ativos no mercado de 
risco e retorno semelhantes às Debêntures. Além disso, a atual legislação tributária referente ao 
imposto de renda determina alíquotas diferenciadas em decorrência do prazo de aplicação, o que 
poderá implicar em uma alíquota superior à que seria aplicada caso as Debêntures fossem liquidadas 
apenas na data de seu vencimento. 

A participação de investidores que sejam considerados Pessoas Vinculadas na Oferta poderá 
promover a má formação na taxa de remuneração final das Debêntures e o investimento nas 
Debêntures por investidores que sejam Pessoas Vinculadas poderá ter um impacto adverso na 
liquidez das Debêntures no mercado secundário. 

A remuneração das Debêntures será definida com base no Procedimento de Bookbuilding, no qual 
serão aceitas intenções de investimento de investidores que sejam Pessoas Vinculadas. A participação 
de investidores que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá promover a má 
formação na taxa de remuneração final das Debêntures e o investimento nas Debêntures por 
investidores que sejam Pessoas Vinculadas poderá ter um impacto adverso na liquidez das Debêntures 
no mercado secundário. 

Adicionalmente, de acordo com a legislação em vigor, caso não seja verificado excesso de demanda superior 
em 1/3 das Debêntures inicialmente ofertadas, investidores que sejam Pessoas Vinculadas poderão investir 
nas Debêntures, o que poderá promover a má formação na taxa de remuneração final das Debêntures a ser 
apurada no Procedimento de Bookbuilding e na liquidez esperada das Debêntures.   
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Ademais, sociedades dos conglomerados econômicos dos Coordenadores, poderão adquirir 
Debêntures no âmbito da Emissão como forma de proteção (hedge) de operações com derivativos 
(incluindo operações de total return swap) contratadas com terceiros, permitidos na forma do artigo 48 
da Instrução CVM 400 e não considerados investimentos efetuados por Pessoas Vinculadas para os fins 
do artigo 55 da Instrução CVM 400, desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas. Tais 
operações poderão influenciar a demanda e a taxa de remuneração final e/ou dos preços de conversão 
das Debêntures sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Emissão. Deste modo, o Preço de 
Subscrição e Integralização poderá diferir dos preços que prevalecerão no mercado, após a conclusão 
desta Emissão. 

Poderá haver conflito de interesses entre o Coordenador Líder e os investidores da Oferta, 
tendo em vista que o Coordenador Líder, caso venha a exercer a garantia firme no âmbito das 
Debêntures da Quinta Emissão, se tornará credor da Emissora no âmbito das referidas 
debêntures, que serão parcialmente amortizadas pela Emissora com os recursos obtidos por 
meio da integralização das Debêntures. 

Os recursos líquidos obtidos pela Emissora por meio da integralização das Debêntures serão destinados 
à amortização parcial das Debêntures da Quinta Emissão, conforme descrito na seção “Destinação de 
Recursos” deste Prospecto. O Coordenador Líder, caso venha a exercer a garantia firme no âmbito das 
Debêntures da Quinta Emissão, se tornará credor da Emissora no âmbito das referidas debêntures. 
Assim, o interesse do Coordenador Líder em realizar a Oferta, de forma que a Emissora capte recursos 
suficientes para promover a amortização parcial das Debêntures da Quinta Emissão, poderá conflitar 
com o interesse dos investidores a quem as Debêntures forem ofertadas. Para mais informações sobre 
os Empréstimos, vide seção “Operações Vinculadas à Oferta” e “Destinação de Recursos” deste 
Prospecto. 

A Emissora possui um plano de opção de compra de ações que tem por objeto a outorga de 
opções de compra de ações. O exercício das opções no âmbito do plano pode gerar diluição 
para os acionistas da Emissora. 

A Emissora possui um plano de opção de compra de ações. No âmbito do programa de opção de 
compra de ações, foram outorgadas 62.285 opções para o programa de 2012, 207.953 opções para o 
programa de 2011 e 111.641 para o programa de 2010. As Opções outorgadas no âmbito do Plano 
não poderão ultrapassar, durante o prazo de vigência do Plano, o limite máximo de 5% do total de 
ações do capital social da Companhia, a qualquer tempo, considerando‐se neste total o efeito da 
diluição decorrente do exercício de todas as opções concedidas e não exercidas. O exercício das opções 
no âmbito do referido plano pode gerar diluição para os acionistas da Emissora. Para maiores 
informações vide seção “Diluição” deste Prospecto. 

A cotação das Ações no mercado, na Data de Vencimento, poderá ser inferior ao Preço 
de Conversão Mínimo o que poderá acarretar em perda de parte do seu investimento 
nas Debêntures. 

As Debêntures poderão ser convertidas em Ações, a qualquer tempo, exceto em dia de assembleia 
geral de acionistas da Companhia, até a efetiva quitação de todas as obrigações pecuniárias previstas 
na Escritura de Emissão. O preço de conversão das Debêntures em Ações na Data de Conversão poderá 
ser calculado, dentre outros fatores, com base no Preço de Conversão, sujeito a ajustes, conforme 
previsto na seção “Informações Sobre a Oferta – Conversibilidade – Conversão em Ações” deste 
Prospecto. Nem os Coordenadores, nem a Companhia podem assegurar que na Data de Conversão a 
cotação das Ações no mercado será superior ao Preço de Conversão. Dessa forma, caso o Debenturista 
decida alienar as Ações recebidas em decorrência da Conversão em Ações após a conversão, o valor de 
mercado das Ações poderá ser inferior que ao Valor Nominal e acarretar, deste modo, em perda de 
parte do seu investimento nas Debêntures. 
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A conversão das Debêntures em Ações gerará diluição para os acionistas da Companhia. 

As Debêntures, à opção dos Debenturistas, poderão ser convertidas em Ações, a qualquer tempo, 
exceto em dia de assembleia geral de acionistas da Companhia e exceto pela Data de Vencimento, até 
a efetiva quitação de todas as obrigações pecuniárias previstas na Escritura de Emissão (Período de 
Conversão). A conversão poderá se referir à parte ou à totalidade das Debêntures de titularidade do 
respectivo Debenturista. Dessa forma, a conversão das Debêntures em Ações gerará diluição para os 
acionistas da Companhia. Para mais informações, ver seção “Diluição”, deste Prospecto. 

A cessão de direitos de prioridade será desconsiderada caso a posição em custódia das ações 
de emissão da Companhia de titularidade do Acionista cedente, verificada com a 
BM&FBOVESPA ou com a Instituição Escrituradora na Segunda Data de Corte, seja inferior ao 
direito de prioridade que venha a ser cedido nos termos do respectivo Termo de Cessão de 
Direitos de Prioridade, ou caso não sejam entregues os documentos relativos à cessão do 
direito de prioridade nos termos da Oferta Prioritária. 

Não existe mecanismo capaz de impedir a venda, pelo Acionista cedente, das ações de sua titularidade 
que dão lastro para a cessão dos direitos de prioridade, e, dessa forma, com relação ao direito de 
prioridade que venha a ser cedido nos termos do respectivo Termo de Cessão de Direitos de Prioridade, 
caso a respectiva posição em custódia das ações de emissão da Companhia de titularidade do Acionista 
cedente, verificada com a BM&FBOVESPA ou com a Instituição Escrituradora na Segunda Data de 
Corte, seja inferior ao direito de prioridade que venha a ser cedido nos termos do respectivo Termo de 
Cessão de Direitos de Prioridade, a cessão será desconsiderada, sendo o Limite de Subscrição 
Proporcional que venha a ser cedido nos termos do respectivo Termo de Cessão de Direitos de 
Prioridade automaticamente cancelado. 

Nos termos da Oferta Prioritária, os Acionistas poderão ceder, uma única vez, para um único Acionista 
cessionário, e exclusivamente entre Acionistas, seus respectivos direitos de prioridade, no todo ou em 
parte, para subscrição das Debêntures destinadas à Oferta Prioritária, desde que sejam atendidas, 
cumulativamente, as seguintes condições: (a) o Acionista cedente e o Acionista cessionário celebrem 
Termo de Cessão de Direitos de Prioridade, conforme modelo anexo a este Prospecto Preliminar; e (b) 
exclusivamente em 4 de abril de 2013, até as 16h, uma via do Termo de Cessão de Direitos de 
Prioridade, devidamente firmado, com firma reconhecida, acompanhado, (i) no caso de Acionistas 
representados por procuradores, de procuração, que deverá ter sido outorgada por meio de 
instrumento público; e (ii) no caso de Acionistas que não sejam pessoas físicas, de cópia autenticada de 
todos os documentos que comprovem os respectivos poderes de representação (incluindo estatuto 
social, contrato social, regulamento e atos de nomeação de representantes), seja entregue ao 
Coordenador Líder nos termos do respectivo Termo de Cessão de Direitos de Prioridade. Não havendo 
o atendimento aos requisitos previstos acima, a cessão será desconsiderada, sendo o Limite de 
Subscrição Proporcional que venha a ser cedido nos termos do respectivo Termo de Cessão de Direitos 
de Prioridade automaticamente cancelado. 

Adicionalmente, se for apontada qualquer incongruência, distorção, incompatibilidade ou incorreção 
pela BM&FBOVESPA e/ou pela Itaú Corretora de Valores S.A., instituição escrituradora de ações de 
emissão da Companhia, com relação a qualquer informação fornecida pelo Acionista cedente e/ou pelo 
Acionista cessionário no Termo de Cessão de Direitos de Prioridade, a cessão será desconsiderada, 
sendo o Limite de Subscrição Proporcional que venha a ser cedido nos termos do respectivo Termo de 
Cessão de Direitos de Prioridade automaticamente cancelado. 
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CAPACIDADE DE PAGAMENTO 

Os nossos administradores, com base em análise de seus indicadores de desempenho e de geração 
operacional de caixa, entendem que a Emissora possui plenas condições para honrar com suas 
obrigações de curto e médio prazo, incluindo as Debêntures. A Emissora pretende pagar o montante 
principal se sua dívida de curto e longo prazo descrito na Seção “Capitalização” na página 85 deste 
Prospecto Preliminar, inclusive as Debêntures, e os respectivos juros, com recursos provenientes da sua 
geração operacional de caixa. 

Os fluxos de caixa das atividades operacionais de investimento e de financiamento da Emissora, nos 
exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2012, 2011 e 2010, com base em nossas demonstrações 
financeiras consolidadas, estão descritos na tabela a seguir: 

2010 2011 2012 
Publicado Reclassificação Reclassificado 

(em R$ mil) 
Caixa líquido gerado pelas atividades 

operacionais .........................................  180.206 429.393 (255.579) 173.814 (165.758)
Caixa líquido gerado pelas atividades  

de investimentos ...................................  (238.279) (197.400) 219.644 22.244 (1.304.875)
Caixa líquido gerado pelas atividades  

de financiamento ..................................  61.661 1.140 35.935 37.075 1.684.157 
Aumento (Redução) do saldo do  

caixa e equivalentes de caixa ............  2.337 233.845 0 233.845 215.016 
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OPERAÇÕES VINCULADAS À OFERTA 

Coordenador Líder 

Na data deste Prospecto, a Emissora, seus acionistas controladores e sociedades controladas haviam 
contratado com o Coordenador Líder as operações descritas na seção “Relacionamento entre os 
Coordenadores e a Emissora” deste Prospecto. 

Conforme descrito na seção “Destinação de Recursos”, parte do saldo devedor da Quinta Emissão de 
Debêntures será amortizada com a presente Emissão.  

Caso, em decorrência do exercício da garantia firme, o Coordenador Líder venha a subscrever as 
referidas debêntures, receberá a remuneração decorrente dos juros e taxas cobrados. 

Exceto pelo descrito acima, não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do Coordenador 
Líder como instituição intermediária da Oferta (vide a seção “Fatores de Risco – Fatores de Risco 
Relativos à Oferta e às Debêntures – Poderá haver conflito de interesses entre o Coordenador Líder e os 
investidores da Oferta, tendo em vista que o Coordenador Líder, caso venha a exercer a garantia firme 
no âmbito das Debêntures da Quinta Emissão, se tornará credor da Emissora no âmbito das referidas 
debêntures, que serão parcialmente amortizadas pela Emissora com os recursos obtidos por meio da 
integralização das Debêntures”, deste Prospecto). 

Adicionalmente, exceto pela remuneração prevista na seção “Custos Estimados da Oferta” deste 
Prospecto, não há qualquer outra a ser paga pela Emissora ao Coordenador Líder cujo cálculo esteja 
relacionado ao Preço de Integralização.  

Banco Fator 

Na data deste Prospecto, não havia operações de empréstimo concedidas pelo Banco Fator à Emissora, 
seus acionistas controladores e/ou sociedades controladas. 

Não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do Banco Fator como instituição 
intermediária da Oferta.  

Adicionalmente, exceto pela remuneração prevista na seção “Custos Estimados da Oferta” deste 
Prospecto, não há qualquer outra a ser paga pela Emissora ao Banco Fator cujo cálculo esteja 
relacionado ao Preço de Integralização. 
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 

Estimamos receber em decorrência da Oferta recursos líquidos no montante de aproximadamente 
R$316.000.000,00 provenientes da emissão de 320.000 Debêntures após a dedução das comissões 
devidas aos Coordenadores da Oferta e das despesas estimadas relativas à Oferta.  

A totalidade dos recursos líquidos obtidos por meio da integralização das Debêntures será destinada ao 
pagamento de amortização parcial das Debêntures da Quinta Emissão, cuja realização está em curso, 
conforme aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 7 de março de 2013, que 
será ofertada publicamente com esforços restritos de distribuição nos termos da Instrução CVM 476. 

Destinação Estimado (R$) % Estimada do Total 

Amortização da Quinta Emissão de Debêntures(1) ..................... 316.000.000,00 100% 
 

(1) As debêntures da quinta emissão possuem, entre outras, as seguintes características: (i) o valor nominal total de R$1.240.000,00 (um bilhão, 
duzentos e quarenta milhões de reais); (ii) remuneração equivalente a 100% da Taxa DI ascrescida de spread que varia entre 2,25% e 3,25%, 
de acordo com fórmula constante da respectiva escritura; (iii) vencimento final em 15 de março de 2022; e (iv) utilização integral dos recursos 
na amortização ou quitação do empréstimo-ponte tomado pela Iochpe Holdings, LLC junto ao Banco Itaú BBA, o Banco do Brasil S.A. e o 
Banco Votorantim S.A., objeto do loan agreement celebrado em 26 de janeiro de 2012 e seus aditamentos. O referido loan agreement possui, 
entre outras, as seguintes características: (i) o valor principal de US$645 milhões; (ii) remuneração equivalente à taxa Libor mais sobretaxa de 
6,12 a.a.; (iii) vencimento final em 28 de março de 2013; (iv) utilização integral dos recursos na aquisição da totalidade do capital social da 
Maxion Wheels e suas subsidiárias; e (v) a totalidade das ações de emissão da Maxion Wheels foi empenhada em favor dos credores do 
referido empréstimo. 

Ver seção “Capitalização” na página 85 deste Prospecto Preliminar sobre o impacto dos recursos 
líquidos decorrentes da Oferta na situação patrimonial da Emissora. 
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CAPITALIZAÇÃO 

A tabela abaixo apresenta o endividamento da Emissora, em bases efetivas, a partir das suas 
demonstrações financeiras consolidadas, preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e com as normas expedidas pela CVM, aplicáveis à elaboração das demonstrações financeiras da 
Emissora, conforme ajustado para refletir o recebimento de aproximadamente R$316.000.000,00 
(trezentos e dezesseis milhões de reais) no âmbito da Oferta, após deduzidas as comissões e as 
despesas estimadas da Oferta a serem pagas pela Emissora. 

Balanço Patrimonial Consolidado 

 31/12/2012 

 Atual 
Ajustado 

pela Oferta 
 (R$ milhões) 
   
Empréstimos e financiamentos totais ................................ 3.000.905 3.317.394

Empréstimos e financiamentos curto prazo ....................... 813.129 813.129 
Empréstimos e financiamentos longo prazo ...................... 2.187.776 2.187.776 

Debêntures conversíveis(1) ................................................... – 316.489  
Patrimônio liquido ............................................................... 1.090.910 1.090.910
Capital social .......................................................................... 650.000 650.000 
Opções outorgadas reconhecidas ........................................... 2.920 2.920 
Reservas de capital ................................................................. 149 149 
Reserva de lucros .................................................................... 138.417  138.417 
Ações em Tesouraria .............................................................. (6.556) (6.556) 
Ajuste de avaliação patrimonial .............................................. 150.530 150.530 
Outros resultados abrangentes ............................................... (22.422) (22.422) 

Participações dos acionistas não controladores ........................ 177.872 177.872 

Capitalização total ............................................................... 4.091.815 4.408.304 
 

Notas: 
(1) O valor referente às Debêntures Conversíveis é líquido das comissões dos Coordenadores e de despesas estimadas para a Oferta. As 

Debentures poderão ser conversíveis em ações ordinárias da Companhia, à opção dos debenturistas a qualquer tempo. A Administração da 
Companhia entende que as Debentures são consideradas um instrumento financeiro composto por um componente de divida e um derivativo 
sobre seu próprio patrimônio. Por tanto, os mesmos serão reconhecidos inicialmente com base nos respectivos valores justos calculados na 
Data da Emissão. Subsequentemente, o saldo do componente de dívida será mensurado pelo custo amortizado calculado com base no método 
da taxa efetiva de juros e o saldo do componente do derivativo será mensurado pelo seu valor justo com efeitos reconhecidos no resultado de 
cada período. 

O investidor deve ler esta tabela em conjunto com a seção “10.1 Comentários dos Diretores – 
Alterações Significativas em Cada Item das Demonstrações Financeiras”, do Formulário de Referência. 
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DILUIÇÃO 

Em 31 de dezembro de 2012, com base em nossas demonstrações financeiras individuais, o valor do 
nosso patrimônio líquido era de R$913.038.000 e o valor patrimonial por ação de nossa emissão era de 
R$9,65. O valor patrimonial por ação de nossa emissão corresponde ao resultado da divisão (1) do valor 
contábil total do nosso ativo excluído o valor contábil total do nosso passivo, pela (2) quantidade total 
de ações de nossa emissão em 31 de dezembro de 2012, descontadas as 285.021 ações em tesouraria 
da Companhia. 

Após considerar o efeito da conversão da totalidade das Debêntures ao Preço de Conversão de 
R$30,303030, o patrimônio líquido da Emissora estimado em 31 de dezembro de 2012, seria de 
aproximadamente R$1.233.038.000, representando um valor de R$11,73 por ação. Isso significaria um 
aumento imediato no valor do patrimônio líquido da Emissora por ação de R$2,07 ou 21,48% para os 
acionistas existentes, e uma diluição de R$18,58 ou 61,30% por Ação para investidores que 
subscreverem as Debêntures no âmbito da Oferta e efetuarem a conversão. Esta diluição representa a 
diferença entre o Preço de Conversão das Debêntures em Ações e o valor patrimonial contábil por ação 
imediatamente após a Oferta e a Conversão da totalidade das Debêntures em Ações. 

O quadro a seguir ilustra a diluição por ação, com base no patrimônio líquido da Emissora em 31 de 
dezembro de 2012, a partir das suas demonstrações financeiras individuais, e considerando os 
impactos da realização da Oferta e da conversão da totalidade das Debêntures: 

Debênture Conversível  

Preço de Conversão .................................................................................................................  R$30,303030 
Número de Ações entregues na Conversão ..............................................................................  10.560.000 
Aumento do Patrimônio Líquido na Conversão ........................................................................  R$320.000.000 
Número de Ações, Ex-Tesouraria em 31 de dezembro de 2012 ................................................  94.578.351 
Patrimônio Liquido em 31 de dezembro de 2012 .....................................................................  R$913.038.000 
Valor Patrimonial por Ação (ex ações em tesouraria) em 31 de dezembro de 2012 ...................  R$9,65 
Valor Patrimonial por Ação em 31 de dezembro de 2012 ajustado para a  

Conversão das Debêntures em Ações ...................................................................................  R$11,73 
Aumento/(Redução) no valor patrimonial por Ação para os atuais  

acionistas na Conversão .......................................................................................................  R$2,07 
Aumento/(Redução) Percentual no valor patrimonial por Ação para  

os atuais acionistas ..............................................................................................................  21,48% 
Diferença entre o Preço de Conversão e o valor patrimonial por Ação ajustado  

para a conversão das Debêntures em Ações .........................................................................  R$18,58 
Diluição para novos investidores na Conversão ........................................................................  61,30% 
 
Desde do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, a Companhia tem outorgado a 
determinados colaboradores opções de compra de ações, com exercício permitido a partir de 2012. 
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, foram adquiridas, por meio do plano de 
opção de compra, 35.139 ações da Companhia, representativas de 0,03% do capital social atual da 
Companhia, ao preço médio ponderado de R$16,87, que representa, aproximadamente, 55,7% do 
Preço de Conversão. O preço mínimo de aquisição foi de R$13,86 e o preço máximo de aquisição foi 
de R$36,91. 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DE EM IS SAO PUBLICA DE 
DEBENTURES CONVERSIVEIS EM A<;:OFS, DA FSPECIE QIJIROGRMARIA, DA 

SEXTA EMISSAO DE ]OCHPE-MAXION S.A. 

Celebram este "lnstrumento Particular de Escritura de Emissiio Publica de 
Debentures Conversiveis em A.yoes, da Especie Quirografaria, da Sexta Emissiio de 
Iochpe-Maxion S.A." ("Escritura de Emissao"): 

I. como emissora e ofertante das debentures objeto desta Escritura de Emissao 
("Debentures"): 

loCHPE-MAXION S.A., sociedade por ao;oes com registro de companhia aberta 
perante a Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM"), com sede na Cidade de 
Cruzeiro, Estado de Sao Paulo, na Rua Dr. Othon Barcellos 83, inscrita no 
Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministerio da Fazenda ("CNPJ") sob 
o n. 0 61.156.113/0001-75, com seus atos constitutivos registrados perante a 
Junta Comercial do Estado de Junta Comercial do Estado de Sao Paulo 
("JUCESP") sob o NIRE 35.300.014.022, neste ato representada nos termos 
de seu estatuto social (''Companhia"); e 

II. como agente fiduciario, nomeado nesta Escritura de Emissao, representando a 
comunhao dos titulares das Debentures ("Debenturistas"): 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBII.IARHJS, 
institui<yao financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro, na Avenida das Americas 4200, bloco 4, sala 514, inscrita no 
CNPJ sob o n. 0 17.343.682/0001-38, neste ato representada nos termos de seu 
estatuto social ("Agente Fiduciario"); 

que resolvem celebrar esta Escritura de Emissao, de acordo com os seguintes termos 
e condi<;:iies: 

1. AUTORIZACAO 

1.1 A (i) emissao das Debentures, nos terrnos da Lei n. 0 6.404, de 
15 de dezembro de 1976, conforme alterada (''Lei das Sociedades por 
Acoes") ("Emissao"); e (ii) oferta publica de distribui<;:ao de Debentures, nos 
termos da Ld n. 0 6.385, de 7 de dezembro de 1976, confonne alterada ("Lei 
do Mercado de Valores Mobiliarios"), da lnstru<yao CVM n. 0 400, de 
29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("lnstrucao CVM 400"), da 
Instru<yao CVM n.0 471, de 8 de agosto de 2008 ("Instrucao CVM 471"), e das 
demais disposio;oes legais e regulamentares aplicaveis, com exclusiio do 
direito de preferencia aos atuais acionistas da Companhia na subscri9ao das 
Debentures, nos termos do artigo l 72, inciso I, da Lei das Sociedades por ,r, 

A<;:ocs c do artigo 8°, panigrafo 2°, do Estatuto Social, porem, com prioridalef \", 
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aus aluais acionislas para a subscrivao de determinada quantidade de 
Debentures no ambito da Oterta, nos termos do artigo 21 da 
Instru<;iio CVM 400 ("Oferta"), serao realizadas com base nas delibera<;oes: 

I. da reuniao do conselho de administra<;iio da Companhia realizada 
em 7 de mar<,:o de 2013 ("RCA Preliminar"); e 

II. da reuniiio do conselho de administra<;iio da Companhia realizada 
em 27 de mar<;:o de 2013 ("RCA da Emissao e da Oferta"). 

2. REQUISITOS 

2.1 A Emissao e a Oferta seriio realizadas com observiincia aos scguintcs 
requisitos: 

I. arquivamento e publicar;iio das alas dos atos socJetarzos Nos 
termos do artigo 62, inciso I, da Lei das Sociedades por As:oes: 

II. 

III. 

IV. 

(a) a ata da RCA Preliminar foi arquivada na JUCESP em 
13 de mar<;o de 2013 e publicada no Diario Oficial do Estado de 
Sao Paulo ("DOESP'') e no jomal "Valor Economico" em 
8 de mar<;o de 2013; e 

(b) a ata da RCA da Emissao e da Oferta sera arquivada na 
JUCESP e publicada no DOESP e no jomal "Valor 
Econ6mico"; 

inscrir;ao desta Escritura de Emissao. Nos termos do artigo 62, 
inciso II e paragrafo 3°, da Lei das Sociedades por A9oes, esta 
Escritura de Emissiio e seus aditamentos seriio inscritos na JUCESP; 

registro para distribuir;iio. As Debentures seriio registradas para 
distribuiyiio no mercado primario por meio (a) do MDA- MOdulo 
de Distribuiyao de Ativos ("MDA"), administrado e 
opcracionalizado pcla CETIP S.A.- Mcrcados Organizados 
("CETIP"), sendo a distribuivao das Debentures liquidada 
financeiramente por meio da CETIP; e (b) do DDA- Sistema de 
Distribuiviio de Ativos ("DDA"), administrado e operacionalizado 
pela BM&FBOVESPA S.A.- Balsa de Valores, Mercadorias e 
Futuros ("BM&FBOVESPA"), sendo a distribuiviio liquidada 
financeiramente por meio da BM&FBOVESP A; 

registro para negociar;ao e custodia eletr6nica. As Debentures 
serao registradas para negociaviio no mercado secundario por meio 
(a) do Modulo CETIP21- Titulos e Valores Mobiliarios 
("CETIP21 "), administrado e uperacionalizadu pela CETIP, sendu 
as negocia<;oes das Debentures liquidadas financeiramente por meio 
da CETIP e as Debentures custodiadas eletronicamente na CETIP; ej\i"' 
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3. 

3.1 

(b) do Sistema BOVESPAFIX ("BOVESPAFIX"), administrado e 
operacionalizado pela BM&FBOVESP A, sendo as negocia~oes das 
Debentures liquidadas financeiramente por mew da 
BM&FBOVESPA e as Debentures custodiadas eletronicamente na 
BM&FBOVESP A; 

V. registro pe/a CVM. A Oferta sen\ registrada pela CVM, nos termos 
da Lei do Mercado de Valores Mobiliarios, da Instru~iio CVM 400 e 
das demais disposiyoes legais e regulamentares aplicaveis, 
observado o procedimento simplificado para registro de ofertas 
publicas de distribui91io de valores mobiliarios previsto na 
Instru91io CVM 471 e no convenio celebrado para esse fim em 
20 de agosto de 2008, entre a CVM e ANBIMA Associa9iio 
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais 
("ANBIMA") ("Convenio CVM-ANBIMA"); e 

VI. analise previa pel a ANBIMA. A Oferta sera objeto de analise previa 
pela ANBIMA, no ambito do "C6digo ANBIMA de Regula91io e 
Melhores Pniticas para as Atividades Conveniadas" ("C::6digo 
ANBIMA") e do Convenio CVM-ANBIMA. 

0BJETO SOCIAL DA COMPANHIA 

A Companhia tern por objeto social (i) a fabricayiio, usinagem, montagem, 
distribui.;:ao ou venda de quaisquer tipos de motores, veiculos, tratores 
agricolas e industriais, de maquinas e implementos agricolas, maquinas 
rodoviarias e de constru~ao de colheitadeiras automotrizes, bern como 
quaisquer aparelhos, instrumentos sobressalentes e acess6rios dos mesmos, 
equipamentos motorizados ou nao, componentes para industria metalurgica, 
ferroviaria e automobilistica, ferramentas, ferramental, caixa de 
armazenamento e outros produtos conexos utilizados na produyao industrial, 
bern como a explorayiio da industria de fundiyiio, esmaltayfio, estanhayiio, 
pListico, metalurgica, meciinica em todas suas aplica.;:oes e formas, bern como 
o comercio, beneficiamento, exporta~ao, importayilo e distribui9ilo dos 
produtos pertinentes ao ramo; (ii) a importayiio de materias-primas e produtos 
intermediarios para a industrializayilo de produtos acabados relacionados com 
o obj eto social, destinados a comercializa.;:ao; (iii) a prestayao de servi<;:os de 
assistencia tecnica a outras empresas do mesmo ramo; (iv) a assistencia 
tecnica, loca<;:iio de servi~os, intermedia~iio comercial por conta propria ou de 
terceiros, comissao ou consigna9ao relativas ao objeto social; (v) a loca9ilo de 
hens pertencentes ao seu ativo imobilizado; (vi) a participa.;:ilo em outras 
sociedades nacionais ou estrangeiras como s6cia, quotista ou acionista; (vii) a 
represenlayiio de outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, por conta 
propria ou de terceiros, em conexao com os objetivos mencionados; (viii) a:.(\ 
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implantac,:iio e manutenc,:ao de centros de treinamento para o uso de seus 
produtos; e (ix) o desenvolvimento de culturas experimentais em areas rurais 
pr<iprias ou de terceiros. 

4. DESTINACAO DOS RECURSOS 

4.1 Os recursos liquidos obtidos pela Companhia com a Emissiio seriio 
integralmente utilizados para reperfilamento de passivos financeiros da 
Companhia. 

5. CARACTERiSTICAS DA 0FERTA 

5.1 Colocar;Cio. As Debentures seriio objeto de oferta publica de distribui.;:iio, nos 
termos da T .ei do Mercado de Val ores Mobiliarios, da Tnstru.;:ao CVM 400, da 
Instru.;:ao CVM 471 e das demais disposi.;:oes legais e regulamentares 
aplicaveis, com exclusao do direito de prcfcrcncia aos atuais acionistas da 
Companhia na subscri<;:iio das Debentures, nos termos do artigo 172, inciso I, 
da T.ei das Sociedades por A<;:6es e do artigo 8°, pani.grafo 2°, do Estatuto 
Social, porem, com prioridade aos atuais acionistas para a subscri.;:iio de 
detcrminada quantidadc de Debentures no ambito da Ofcrta, nos tcrmos do 
artigo 21 da Inslruc,:ao CVM 400, sob o n::gime de garanlia firme de 
colocayiio, com rela91iO a totalidade das Debentures, nos termos do "Contrato 
de Coordena9iio e Distribui9iio Publica de Debentures Conversiveis em 
A96cs, da Espccic Quirografaria, da Scxta Emissao de Iochpe-Maxion S.A." 
("Conlralo de Dislribuiciio"), com a intermediac,:ao de Banco Itau BBA S.A. 
("Coordenador Lider") e Banco Falor S.A. ("Banco Fator", e, em conjunto 
com o Coordenador Lider, "Coordenadores"), institui96es integrantes do 
sistema de distribui9iio de valores mobiliarios. 

5.2 Coleta de Intenr;ues de Investimento. Sera adotado o procedimento de coleta 
de inten.;:oes de investimento, organizado pelos Coordenadores, nos termos 
do artigo 23, paragrafos l 0 e 2°, e do artigo 44 da Instru9iio CVM 400, sem 
recebimento de reservas, sem lotes minimos ou maximos, para a defini.;:ao, 
com a Companhia. da Remunera<;:ao (con forme definido na Chiusula 6.14 
abaixo, inciso II), ohservado o limite previsto na Clausu[a 6.14 abaixo, 
inciso II ("Procedimento de Bookbuilding"). 

5.2. I 0 resultado do Proeedimento de Bookbuilding seni ratificado por meio de 
aditamento a esta Escritura de Emissiio, a ser celebrado anteriormente it Data 
de Integralizac,:iio (conforme definido na Clausula 5.4 abaixo), e sera 
divulgado por meio do an(mcio de inicio da Oferta ("Anuncio de Inicio"), nos 
termos do artigo 23, pan'lgrafo 2°, da Instru.;:ao CVM 400. 
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5.3 Prazo de Subscrir;:ilo. Respeitados (i) o atendirnento dos requisitos a que se 
refere a Ch\usula 2 acima; (ii) a concessao do registro da Oferta pela CVM; 
(iii) a publica9ao do Anuncio de Inicio; (iv) a disponibiliza9ao, aos 
invcstidorcs, do prospccto dcfinitivo da Ofcrta, incluindo o formulario de 
referencia, elaborado pela Cornpanhia ern conforrnidade com a Instru9iio 
CVM n.0 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada 
("lnstrucao CVM 480") ("Formulario de Referencia") (em conjunto, 
"Prospccto Dcfinitivo"); c (v) o prazo limite de validadc da garantia firme de 
coloca<;iio prestada pelos Coordenadores nos terrnos do Contrato de 
Distribui<;ilo, as Debentures serao subscritas, a qualquer tempo, em ate 
6 (seis) meses contados da data de publicas:ao do Anuncio de Inicio. 

5.4 Forma de Subscrir;iio e de Integralizar;iio e Prer;o de Integralizar;:iio. As 
Debentures serao subscritas e integralizadas por rneio do MDA e do DDA, 
em uma mesma data, a vista, no ato da subscri<;iio ("Data de Tntegralizacao"), 
e em moeda corrente nacional, pelo Valor Nominal (conforme definido na 
Clausula 6.4 a baixo). 

5.5 Negociar;iio. As Debentures serao registradas para negocia<;ao no mercado 
secundario por meio do CETIP21 e do BOVESPAFIX. 

6. CARACTERiSTICAS DA EMISSAO E DAS DEBENTURES 

6.1 Numero da Emissiio. As Debentures representam a sexta emissilo de 
debentures da Companhia. 

6.2 Valor Total da Emissao. 0 valor total da Emissao sera de 
R$320.000.000,00 (trezentos e vinte milhoes de reais), na Data de Emissao 
( conforme definido na Clausula 6.11 a baixo). 

6.3 Quantidade. Scrilo cmitidas 320.000 {trczcntas c vintc mil) Debentures. 

6.4 Valor Nominal. As Debentures terao valor nominal unitario de R$1.000,00 
(urn mil reais), na Data de Emissao ("Valor Nominal"). 

6.5 Series. A Emissilo sera realizada em serie unica. 

6.6 Forma e Comprovar;i'io de Titularidade. As Debentures serao emitidas sob a 
forma nominativa, escritural, sem emissiio de certificados ou cautelas, sendo 
que, para todos OS fins de direito. a titularidade das Debentures sera 
comprovada pelo extrato de conta de deposito emitido pelo Escriturador 
(conforme detlnido na Ch\usula 6.7 abaixo), e, adicionalmente, (i) com 
rela<;:iio as Debentures que estiverem custodiadas eletronicamente na CETIP, 
sera expedido por esta extrato em nome do Debenturisla, que servira de 
comprovante de titularidade de tais Dehentures; e (ii) com rela.;:ao as 
Debentures que estiverem custodiadas eletronicamente na BM&FBOVESPA, 
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sera expedido por esta extrato em nome do Debenturista, que servini de 
comprovantc de titularidadc de tais Debentures. 

6. 7 Escriturador Mandatario. A institui.;:ao pres tad ora de servi.;:os de 
escritura.;:ao das Debentures e Itau Corretora de Valores S.A., instituic,:iio 
financeira com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima 3400, 10° andar, inscrita no CNPJ sob o 
n. 0 61.194.353/0001-64 ("Escriturador"). 

6.8 Banco Liquidante. A institui.;:ao prestadora de servi.;:os de banco liquidantc 
das Debentures e Itau Unibanco S.A., institui.;:iio financeira com sede na 
Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Pra.;:a Alrredo Fgydio de 
Souza Aranha 100, inscrita no CNPJ sob on." 60.701.190/0001-04 ("Banco 
Liguidante"). 

6.9 Conversibilidade. As Debentures serao conversiveis em ac;:oes ordinarias, 
nominativas e sem valor nominal, de emissao da Companhia (''Acoe~"), nos 
termos do artigo 57 da Lei das Sociedades por Ac,:oes e desta Clausula 6.9 (e 
subchiusulas). 

6.9.1 As Debentures, it opc,:ao dos Debenturistas, poderao ser convertidas em 
A.;:oes, a qualquer tempo, exceto em dia de assembleia geral de acionistas da 
Companhia e exceto pela Data de V encimento ( conforme definido na 
Clausula 6.12 abaixo), ate a efetiva quitac,:ao de todas as obriga.;:oes 
pecuniarias previstas nesta Escrihua de Emissilo ("Periodo de Conversao''). 
A conversiio podeni se referir it parte ou a totalidade das Debentures de 
titularidade do respectivo Debenturista. 

6.9.2 As Debentures serao convertidas em A.;:oes de acordo com a seguinte 
formula: 

Quantidade de Ac;:oes = VN/Prec,:o de Conversao por A.;:ao, onde: 

"Quanti dade de Acoes" signi fica a quanti dade de A.;:oes em que cada 
Debenture podera ser convertida, desconsiderando-se as fra.;:oes; 

"VN" significa o Valor Nominal de cada uma das Debentures; e 

"Preco de Conversao por Acao" significa: 

(i) R$30,303030, correspondente a 114,21% (cento e quatorze inteirus e vinte 
e um centesimos por cento) da media dos pre.;:os de fechamento por A.;:ii.o dos 
20 (vinte) pregoes da BM&FBOVESPA imediatamente anteriores a data da 
RCA Preliminar ("Preco de Conversiio por Acao Original"); ou 

(ii) caso, a qualquer tempo durante o Periodo de Conversao, ocorra qualquer 
emissao de Ac;:oes pela Companhia, para subscric,:ao publica ou particular, 
exceto se tal emissao decorrer do exercicio de plano de op9ilo de compra de 
a9oes ja existente na Data de Emissiio ou que venha a ser aprovado 
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posteriormente a Data de Emissao, o Preyo de Conversiio por Ayao passar:i a 
ser o menor valor entre (a) o preyo de emissao por Ayao objeto de tal 
emissao; ou (b) o Pre~o de Conversao por A~ao Original. 

Tendo em vista a formula acima, na Data de Fmissao, eada Debenture 
eorrespondeni a 33 (trinta e Ires) Ayoes. 

6.9.3 A quantidade de Ayiies em que eada Debenture podeni ser eonvertida, nos 
termos da Clausula 6.9.2 acima, (i) sera automaticamente ajustada por 
qualquer bonificayiio, desdobramento ou grupamento de Ayoes, ou redu<;:ao 
de capital com cancelamento de Ayoes, a qualquer titulo, que vier a ocorrer a 
partir da Data de Emissao; e (ii) nao sera ajustada por proventos pagos ou a 
serem pagos as Ayiies, tais como dividendos, juros sobre o capital proprio ou 
quaisquer outras distribui<;:oes de Iueras. Assim, por exemplo, (a) em caso de 
grupamento de a<;:oes, o Preyo de Conversao devera ser mulliplicado pela 
mesma razao referente ao grupamento das Ayoes; e (b) em caso de 
desdobramento de ayiies ou bonificayoes, o Preyo de Conversao deveni ser 
dividido pcla mcsma razao rcfcrcntc ao desdobramcnto das Ayiies ou pela 
mesma razilo utilizada para a bonifica~ilo. 

6.9.4 Os Debenturistas que desejarem converter suas Debentures em A~oes, nos 
termos previstos acima, deverao exercer esse direito durante o Periodo de 
Conversao da seguinte forma ("Solicitacao de Conversao"): 

I. com relayiio as Debentures que estejam custodiadas eletronicamente 
na CETIP, por meio dos proeedimcntos da CETIP, mediante a 
indica~ao da quantidade de Debentures de sua titularidade que serao 
objeto da eonversao; 

II. com relayao as Debentures que estej am custodiadas eletronicamente 
na BM&FBOVESPA, por meio dos procedimentos da 
BM&FBOVESPA, mediante a indicayiio da quantidade de 
Debentures de sua titularidade que serao objeto da conversao; e 

IlL com rela~iio as Debentures que nilo estejam custodiadas 
eletronicamente na CF.TJP ou na BM&FBOVF.SPA, por meio dos 
procedimentos do Escriturador, mediante a indicayao da quantidade 
de Debentures de sua titularidade que seriio objeto da conversiio. 

6.9.5 A CETIP ou a BM&FBOVESPA, conforme o caso, informariio o 
Escriturador sobre a(s) conversiio(oes ). 0 Escriturador (i) fani o controle e a 
confirma<;:iio da Solicita<;:iio de Conversao e da verificayao da quantidade de 
Debentures de titularidade do respectivo Debenturista; e (ii) informara, na 
mesma data, a Companhia, o Agente Fiduci:irio e o Banco Liquidante. 

6.9.6 Para todos os efeitos legais, a data de conversao das Debentures sera a data de 
recebimento da Solicitayiio de Convcrsao ("Data de Convcrsao"), dcsdc que a 
mesma tenha sido confirmada nos termos da Clausula 6.9.5 acima. /: ( 
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6.9.7 A Companhia depositara no Escriturador, que tambem e a instituic,:ao 
escrituradora das A<;iies, no prazo de ate 3 (tres) Dias Utcis (conformc 
definido na Clausula 6.22 abaixo) contados da respectiva Data de Conversiio, 
a quantidade de Ac,:oes correspondentes a quantidade de Debentures 
convertidas. Quaisquer tributos e despesas relacionados ao deposito seriio 
pagos pel a Companhia. 

6.9.8 As frac,:oes de A<;oocs dccorrcntcs da convcrsiio, nos tcrmos desta Escritura de 
Emissao, serao devidas pela Companhia, em especie, devendo seu pagamento 
ser rea1izado no prazo de ate 3 (tres) Dias Uteis contados da respectiva Data 
de Conversao. 

6.9.9 A Remunera<;iio relativa as Debentures que tenham sido objeto de conversiio 
sera (i) ca1culada pro rata temporis desde a Data de lntegraliza<;:i'io ou a data 
de pagamento de Remunera<;:ao imediatamente anterior, conformc o caso, ate 
a respectiva data de pagamento, conforme prevista no item (ii) abaixo; e 
(ii) devida no prazo de ate 3 (tres) Dias Uteis contados da respectiva Data de 
Conversao, por meio dos procedimentos do Escriturador. 

6. 9.10 A conversao de qualquer Debenture em A<;:oes implicar:i, automaticamente, o 
cancelamento da respectiva Debenture, bern como a perda dos dircitos 
referentes a Debenture previstos nesta Escritura de Emissiio. 

6.9.11 As A<;:oes resultantes da conversao das Debentures terao as mesmas 
caracteristicas e condic,:oes e gozarao dos mesmos direitos e vantagens das 
demais a<;:5es ordinarias de emissao da Companhia, nos termos de seu estatuto 
social, bern como a quaisquer direitos deliberados em atos societarios da 
Companhia, a partir da Data de Conversao, inclusive no que se refere aos 
dividendos que venham a ser aprovados a partir da Data de Conversao. 

6. 9.12 Os aumentos de capital decorrentes da conversao das Debentures em Ac,:oes, 
observada a forma estabelecida no artigo 166, inciso Ill, da Lei das 
Sociedades por A<;:iies e no estatuto social da Companhia, seriio arquivados na 
JUCESP no prazo de ate 30 (trinta) dias contados da data da respectiva 
efetivw;ao. 

6.9.13 Nos termos do artigo 170, pan1grafo 1°, inciso III, da Lei das Sociedades por 
A<;oes, o criteria escolhido para a fixa<;:ao do prec,:o de emissiio das A<;oes a 
serem emitidas em decorrencia da conversiio das Debentures sera 
dctcrminado conformc cstabclccido na Clausula 6. 9.2 acima. 

6.10 Especie. As Debentures seriio da especie quirografaria, nos termos do 
artigo 58 da Lei das Sociedades por A96es. 

6.11 Data de Emissao. Para todos os efeitos 1egais, a data de emissao das 
Debentures ser:\ 1° de abril de 2013 ("Data de Emissao"). 
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6.12 Prazo e Data de Vencimenlo. Ressalvadas as hip6teses de resgate antecipado 
das Debentures, de conversao das Debentures em A9oes, nos termos da 
Clausu1a 6.9 acima (e subclausulas), e/ou de vencimento antecipado das 
obrigayoes dccorrentcs das Debentures, nos termos previstos nesta Escritura 
de Emissao, o pra.w das Debentures sera de 5 (cinco) ar10s, contados da Data 
de Emissiio, vencendo-se, portanto, em 1° de abril de 2018 ("Data de 
Vencimento "). 

6.13 Pagamento do Valor Nominal. Sem prejuizo dos pagamentos em deeorrencia 
de resgate antecipado das Debentures e/ou de vencimento anteeipado das 
obriga9oes decorrentes das Debentures, nos termos previstos nesta F:seritura 
de Emissao, o Valor Nominal de eada uma das Debentures sera amortizado 
em uma parcela (mica, na Data de Vencimento, exeeto se as Debentures 
forem convertidas em A9oes, nos terrnos da Clausula 6.9 acima (e 
subclliusu1as ). 

6.14 Remunerar;:iio. A remunera9ao de eada uma das Debentures sera a seguinte: 

I. atualizm;iio monetaria: o Valor Nominal de eada uma das 
Debentures niio sen\ atualizado monetariamente; e 

II. juros remuneralorios: sabre o Valor Nominal de cada uma das 
Debentures incidirao juros remunerat6rios correspondentes a urn 
determinado percentual ao ana, base 252 ( duzentos e einquenta e 
dois) dias utcis, a scr dcfinido de acordo com o Proeedimcnto de 
Bookbuilding, e, em qualquer caso, limitado a 100% (cem por 
cento) da varia91lo acumulada das taxas medias diarias dos DI
Depositos Interfinanceiros de urn dia, "over extra-grupo", expressas 
na forma percentual ao ano, base 252 ( duzentos e cinquenta e do is) 
dias uteis, ealculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, no 
informativo diario disponivel em sua pag1na na Internet 
(http://www.cctip.com.br) ("Taxa Dl") ("Rcmuneracao"), calculados 
de forma cxponcncial c cumulativa pro rata temporis por dias utcis 
decorridos, desde a Data de Integralizayao ou a data de pagamento 
de Remunerayao imediatamente anterior, conforme o caso, ate a 
data do efetivo pagamento. Sem prej uizo dos pagamentos em 
dccorrcncia de resgate antecipado das Debentures e/ou de 
vencimento antecipado das obriga9oes decorrentes das Debentures, 
nos termos previstos nesta Escritura de Emissao, a Remunerayiio 
sera paga semestralmente a partir da Data de Emissao, no dia 
1° (primeiro) dos meses de abril e outubro de cada ano, ocorrendo o 
primeiro pagamento em 1' de outubro de 2013 e o ultimo, na Data 
de Vencimento, exceto se as Debentures forem convertidas em 
A9oes, nos termos da Clausula 6.9 acima (e subclausulas), caso em /"\ 

que, com rela.;ao its Debentures convertidas em A<;oes, sem pre.i~,tzof/ '"~j/' 
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do disposto na Cliiusula 6.9.8 acima, a Remuneracrao sera devida 
pro rata temporis desde a Data de Integralizacrao ou a data de 
pagamenlo de Remunerayiio imedialamenle anterior, conforme o 
caso, ate a respectiva data de pagamento, nos termos da 
Clausula 6.9.9 acima. A Remuneracriio sera calculada de acordo 
com a seguinte formula: 

.I= VNe x (Fatorni- I) 

Scndo que: 

J = valor unit:irio da Remunera<;iio devida em cada data de 
pagamento de Remunerayiio, calculado com 8 ( oito) casas decimais, 
sem arredondamento; 

VNe = Valor Nominalna Data de Emissao, infonnado/calculado 
com 8 ( oito) casas decimais, sem arredondamento; 

F atorDI = produt6rio das Taxas DJ com uso do percentual aplicado, 
desde a Data de Integralizacrao ou a data de pagamento de 
Remunera<riio imediatamente anterior, conforme o caso, inclusive, 
ate a data de calculo, exclusive, calculado com 8 ( oito) casas 
decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma: 

" .. l I( s 'j FatorDI-[1 I+ TDI,x~ 
ko]' 100) 

Sendo que: 

k ~ numero de ordem de TDik, variando de 1 (urn) ate n01 ; 

n01- numero total de Taxas DI-Over, sendo "not urn numero 
inteiro; 

S = percentual aplicado sabre a Taxa DI-Over, informado 
com 2 (duas) casas decimais, a ser definido no Procedimento de 
Bookbuilding; 

TDI,= fator da Taxa DI-Over, expressa ao dia, calculada com 
8 ( oito) casas decimais com arredondamento, da seguinte forma: 

Sendo que: 

(
OJ lf, TJI"- ~• +I -1 
100 

Dh= Taxa DI-Over, divulgada pela CETJP, valida por I (um) 
dia uti I (overnight), utilizada com 2 (duas) casas decimais. ., 

;: / ! . II' ' . 1,1. 11/ 
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Observa<;:oes: 

[J+(m~>'--"- )] 
0 fator resultante da expressiio 100 

· e considerado com 
16 ( dezesseis) casas decimais sem arredondamento. 

H TDJ,'----"- Jl 
Etetua-se o produt6rio dos tatores diarios 100 sendo que, a 
cada fator diario acumulado, trunca-sc o resultado com 
16 ( dezesseis) casas decimais, aplicando-se o proximo fator diario, e 
assim por diante ate o ultimo considerado. 

Uma vez os fatores estando 
resultante "FatorDI" com 
arredondamento. 

acumulados, considera-se o 
8 ( oito) casas decimais, 

fator 
com 

6.14.1 Observado o disposto na Clausula6.14.2 abaixo, se, quando do ciilculo de 
quaisquer obriga9oes pecuniarias relativas as Debentures previstas nesta 
Escritura de Emissiio, a Taxa Dl nan estiver disponfvel, sera utilizado, em sua 
substitui9iio, o percentual correspondente a ultima Taxa Dl divulgada 
oficialmente ate a data do c:ilculo, niio sendo devidas quaisquer 
compensa96es financeiras, multas ou penalidades entre a Companbia e/ou os 
Debenturistas, quando da divulga<;iio posterior da Taxa Dl. 

6.14.2 Na hip6tese de extin<;:iio, limita<;iio e/ou niio divulga<;:iio da Taxa DI por mais 
de l 0 (dez) dias consecutivos ap6s a data esperada para sua apura<;ao e/ou 
divulga<;ilo, ou no caso de impossibilidade de aplica<;iio da Taxa DI as 
Debentures por proibi<;iio legal ou judicial, seni utilizado o novo pariimetro 
legalmente estabelecido em substitui<;:iio a Taxa Dl. Caso nan haja urn novo 
parilmetro legalmente estabelecido, o Agente Fiduciario devera, no prazo de 
ate 5 (cinco) dias contados da data de termino do prazo de 10 (dez) dias 
consecutivos ou da data de extin<;iio da Taxa Dl ou de impossibilidade de 
aplica<;:iio da Taxa DI por proibi<;:iio legal ou judicial, conforme o caso, 
convocar assembleia geral de Debenturistas para deliberar, em comum acordo 
com a Companhia e observada a regulamenta<;:iio aplicavel, sobre o novo 
pariimetro de remunera<;iio das Debentures a ser aplicado, que deven\ ser 
aquele que melhor reflita as condi<;:oes do mercado vigentes a epoca. Ate a 
deliberayiio desse novo pariimetro de remunera<;ao das Debentures, quando do 
calculo de quaisquer obriga<;oes pecuniarias relativas as Debentures previstas 
nesta Escritura de Emissiio, sera utilizado, para apura<;iio da Taxa DL o 
perccntual correspondente a ultima Taxa DI divulgada oficialmente, niio 
sendo devidas quaisquer compensa<;6es entre a Companhia e/ou os 
Debenturistas quando da delibera<;iio do novo pariimetro de remunera<;ao para 
as Debentures. Caso a Taxa DI voile a ser divulgada antes da realiza<;iio da 
assembleia geral de Debenturistas prevista acima, referida assembleia geral 
de Debenturistas nan sera realizada, e a Taxa DI, a partir da data de s,u:t / 
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divulga<;:il.o, passani a ser novamente utilizada para o eateulo de quaisquer 
obriga9oes pecuniarias relativas as Debentures previstas nesta Escritura de 
Emissao, sendo eerto que, ate a data de divulga<;:ao da Taxa DI nos termos 
aqui previstos, quando do calculo de quaisquer obrigayoes pecuniarias 
relativas as Debentures previstas nesta Eseritura de Emissiio, sera utilizado, 
para apura<;:il.o da Taxa Dl, o percentual eorrespondente a ultima Taxa DI 
divulgada oficialmente. Caso, na assembleia geral de Debenturistas prevista 
acima, nao haja acordo sobre a nova remunerayiio das Debentures entre a 
Companhia e Debenturistas representando, no minima, 75% (setenta e cinco 
par eento) das Debentures em circula<;:iio: 

I. prazo de ate 5 (cinco) Dias Ute is eontados da data da realiza<;:ao da 
assembleia geral de Debenturistas prevista acima, a Companhia 
deven\ divulgar urn aviso aos Debenturistas, comunicando: 

(a) a falta de aeordo sohre a nova remunera<;:il.o das Debentures nos 
termos previstos acima; 

(b) a data de realiza<;:ao do resgate antecipado a que se refere o 
inciso III abaixo, a qual sera a primeira data entre (i) o 
30° (trigesimo) dia contado da data da realiza<;:iio da assembleia 
geral de Debenturistas prevista acima; ou (ii) a Data de 
Vencimento ("Data de Resgate"); e 

(c) o direito dos Debenturistas de converter parte ou a totalidade 
das Debentures de titularidade do respectivo Debenturista em 
A9oes, nos termos da Clausula 6.9 aeima (e subclausulas), 
durante ate o Dia Otil imediatamente anterior a Data de 
Res gate; 

II. a qualquer tempo ate o Dia Util imediatamente anterior a Data de 
Resgate, os Debenturistas que o desejarem poderao converter parte 
ou a totalidade das Debentures de titularidade do respectivo 
Debenturista em A9oes, nos termos da Clausula 6.9 acima ( e 
subclausulas); 

TTL na Data de Resgate, a Companhia ohriga-se a resgatar a totalidade 
das Debentures em eireula<;:iio, com seu eonsequente cancelamento, 
pelo Valor Nominal de cada uma das Debentures em circula<;:ao, 
acrescido da Remunerayil.o, calculada pro rata lemporis desde a 
Data de Integraliza<;:ao ou a data de pagamento de Remuneravi!o 
imediatamente anterior, conforme o caso, ate a data do efetivo 
pagamento; e 

IV. quando do calculo de quaisquer obriga<;:oes pecuniarias relativas as 
Debentures previstas nesta Escritura de Emissil.o, sera utilizado, para 
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apura91io da Taxa DI, o percentual correspondente a ultima Taxa DI 
divulgada oficialmente. 

6.15 Repactuar;iio Programada. Nao haven} repactua<;i'io programada. 

6.16 Res gate Antecipado F acu/tativo. Exceto pelo disposto na Clausula 6.18 
abaixo, a Companhia niio podera, voluntariamente, realizar o resgate 
antecipado facultativo de qualquer das Debentures. 

6.17 Amortizar;iio Antecipada Facultativa. A Companhia nao 
voluntariamente, realizar a amortiza91io antecipada facultativa de 
das Debentures. 

podera, 
qualquer 

6.18 Oferta Facu/tutivu de Resgute Antecipudo. A Companhia poden1 realizar, a 
qualquer tempo, oferta facultativa de res gate antecipado, total on parcial, das 
Debentures em circula<;iio, com o consequente cancelamento de tais 
Debentures, que sera endere<;ada a todos os Debenturistas, sem distin<;iio, 
assegurada a igualdade de condiyi'ies a todos os Debenturistas, para aceitar o 
resgate anteeipado das Debentures de que forem titulares, de acordo com os 
termos e condi<;oes previstos abaixo ("Oferta Faeultativa de Rcsgate 
Antecipado"): 

I. a Companhia realizara a Oferta Facultativa de Resgate Antecipado 
por meio de comunicayao ao Agente Fiduciario e, na mesma data, 
por meio de publica<;ao de anuncio nos termos da Clausula 6.27 
abaixo ("Fdital de Oferta Facultativa de Resgate Antecipado"), o 
qual devera descrever os terrnos e condi9oes da Oferta Facultativa 
de Resgate Antecipado, incluindo (a) se a Oferta Facultativa de 
Resgate Antecipado sera relativa a totalidade on a parte das 
Debentures em eireulas:ao; (b) easo a Oferta Facultativa de Resgate 
Antecipado se refira a parte das Debentures em circulayiio, a 
quantidade de Debentures em circulas:ao objeto da Oferta 
Facultativa de Resgate Antecipado, observado o disposto no 
inciso V abaixo; (c) se a Oferta Facultativa de Resgate Antecipado 
estan1 condieionada it aceitayao desta por uma quantidade minima 
de Debentures; (d) o valor do premia de res gate antecipado, casu 
exista, que nao podera ser negativo; (e) a forma de manifestayiio dos 
Debenturistas que optarem pela adesao it Oferta Facultativa de 
Resgate Antecipado, observado o disposto no inciso IT ahaixo; (f) a 
data efetiva para o resgate antecipado e o pagamento das 
Debentures indicadas por scus rcspcctivos titulares em adesao a 
Oferta Facultativa de Resgate Antecipado; e (g) demais informa<,:oes 
necessarias para tomada de decisao pelos Debenturistas e a 
operacionalizayao do resgate antecipado das Debentures indicadas 
por seus respectivos titulares em adesao a Oferta Facultativa de 
Res gate Antecipado; 

\ 
v 

103



II. ap6s a publica<;:ao do Edital de Oferta Facultativa de Resgate 
Antecipado, OS Debenturistas que optarem pela adesiio a Ofcrta 
Facultativa de Resgate Antecipado teriio o prazo de 10 (dez) Dias 
Uteis para se manifestarem formalmente perante a Companhia, 
findo o qual a Companhia ten\ o prazo de 3 (tres) Dias Uteis para 
proceder a liquida<;:1io da Oferta Facultativa de Resgate Antt:cipado, 
a qual ocorrera em uma (mica data para todas as Debentures 
indicadas por seus respectivos titulares em adesao a Oferta 
Facultativa de Resgate Antecipado, observado que a Companhia 
somente podeni resgatar antecipadamente a quantidade de 
Debentures que tenham sido indicadas por seus respectivos titulares 
em adesiio a Oferta Facultativa de Res gate Antecipado; 

III. a Companhia devera (a) na respectiva data de termino do prazo de 
adesiio a Oferta Facultativa de Resgate Antecipado, confirmar ao 
Agcntc Fiduciario a rcspectiva data do res gate antecipado; e (b) com 
anlecedencia minima de 2 (dois) Dias Utt:is da respectiva data do 
resgate antecipado, comunicar ao Escriturador, ao Banco 
Liquidante, a CETIP e a BM&FBOVESP A a respectiva data do 
resgate antecipado; 

TV. o valor a ser pago em rela<;ao a cada uma das Debentures indicadas 
por seus respectivos titulares em ades1io a Oferta Facultativa de 
Resgate Antecipado sera equivalente ao Valor Nominal, acrescido 
(a) da Remunera<;iio, calculada pro rata temporis des de a Data de 
lntegraliza<;iio ou a data de pagamento de Remunera<;:iio 
imcdiatamcntc anterior, conformc o caso, ate a data do cfctivo 
pagamento; e (b) se for o caso, de premio de res gate antecipado a 
ser oferecido aos Debenturistas, a exclusivo criteria da Companhia, 
o qual niio podera ser negative; 

V. caso a Companhia opte pelo resgate antecipado parcial das 
Debentures e a quanti dade de Debentures que tenham sido indicadas 
em adesiio a Oferta Facultativa de Resgate Antecipado seja maior 
do que a quantidade a qual a Oferta Facultativa de Rcsgatc 
Antecipado foi originalmente direcionada, entao o resgate 
antecipado sera feito mediante sorteio, coordenado pelo Agente 
Fiduciario e cujo procedimento sera definido no Edital de Oferta 
Facultativa de Resgate Antecipado. Os Debenturistas smteados 
seriio informados, por escrito, sobre o resultado do sorteio, com, no 
minimo, 2 (dois) Dias Uteis de antecedencia da data do resgate 
antecipado; 
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VI. o pagamento das Debentures resgatadas antecipadamente por meio 
da Oferta facultativa de Resgate Antecipado sera rcalizado nos 
termos da Clausula 6.21 abaixo; e 

VII. com relacao as Debentures (a) que estejam custodiadas 
clctronicamcntc na CETIP, o resgate antecipado seni realizado em 
conformidade os procedimentos operacionais da CETIP, sendo que 
todas as etapas desse processo, tais como habilitacao dos 
Debenturistas, qualificacao, sorteio, apuracao, rateio e validacao da 
quantidade de Debentures a serem resgatadas antecipadamente 
serao realizadas fora do ambito da CETTP; (b) que estejam 
custodiadas eletronicamente na BM&FBOVESPA, o resgate 
antecipado parcial deveni ocorrcr por mcio dos proccdimcntos da 
BM&FBOVESPA; e (c) que nao estejam custodiadas 
eletronicamente na CETIP ou na BM&FBOVESP A, por meio dos 
proccdimcntos do Escriturador. 

6.19 Aquisir;:ao Facultativa. A Companhia podera, a qualquer tempo, adquirir 
Debentures em circulacao, desde que observe o disposto no artigo 55, 
pan\grafo 3°, da Lei das Sociedades por Acoes e na regulamentayii.o aplicavel 
da CVM. As Debentures adquiridas pela Companhia poderiio, a criterio da 
Companhia, ser canceladas, permanecer em tesouraria ou ser novamente 
colocadas no mercado. As Debentures adquiridas pela Companhia para 
permanencia em tesouraria nos tennos desta Clausula, se e quando 
recolocadas no mercado, farao jus a mesma Remuneracao aplicavel its demais 
Debentures em circulacao. 

6.20 Direito ao Recebimento dos Pagamentos. Fariio jus ao recebimento de 
qualquer valor devido aos Debenturistas nos lermos desta Escritura de 
Emissao aqueles que forem Debenturistas no encerramento do Dia Uti! 
imediatamente anterior it respectiva data de pagamento. 

6.21 Local de Pagamento. Os pagamentos referentes as Debentures c a quaisqucr 
outros valores eventualmente devidos pela Companhia, nos termos desta 
Escritura de Emissao, serao realizados pela Companhia (i) no que se refere a 
pagamentos refcrcntcs ao Valor Nominal, it Rcmuncrayao, a premio de 
resgate antecipado (se houver) e aos Encargos Morat6rios, e com relacao its 
Debentures que estejam custodiadas eletronicamente na CETIP, por meio da 
CETIP; (ii) no que se refere a pagamentos referentes ao Valor Nominal, a 
Remunerao;:ao, a premio de resgate antecipado (se houver) e aos Encargos 
Morat6rios, e com relao;:ao as Debentures que estejam custodiadas na 
BM&FBOVESPA, por meio da BM&FBOVESPA; ou (iii) nos demais casos, 
por mcio do Escriturador ou na sede da Companhia, conforme o caso. 

6.22 Prorrogw;iio dos Prazos. Considerar-se-ao prorrogados os prazos referentes 
ao pagamento de qualquer obriga9ao prevista nesta Escritura de Emissao ~te., 
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o 1° (primeiro) Dia Uti! (assim entendido como qualquer dia no qual haja 
expediente nos bancos comerciais na Cidadc de Sao Paulo, Estado de Sao 
Paulo, e que ni'io seja sabado ou domingo ("Dia Uti!")) subsequente, se o seu 
vencimento coincidir com dia que niio seja um Dia Uti!, ni'io sendo devido 
qualqucr acrcscimo aos valores a serem pagos, exceto pelos casas cujos 
pagamentos devam ser realizados por meio da CETIP ou da 
BM&FBOVESP A, hip6tese em que somente haven\ prorrogao;:ao quando a 
data de pagamento coincidir com feriado nacional, sabado ou domingo. 

6.23 Encargos Moratorios. Ocorrendo impontualidadc no pagamcnto de qualquer 
valor devido pel a Companhia aos Debenturistas nos termos desta Escritura de 
Emissiio, adicionalmente ao pagamento da Remunerao;:ao, calculada pro rata 
temporis dcsdc a Data de Intcgralizao;:ao ou a data de pagamento de 
Remunerao;:ao imediatamente anterior, conforme o caso, ale a data do efetivo 
pagamento, sabre todos e quaisquer valores em atraso, incidiriio, 
independentemente de aviso, notificao;:ao ou interpelao;:ao judicial ou 
extrajudicial, (i) juros de mora de I% (urn por cento) ao rnes ou frao;:ao de 
rnes, calculadns pro rata temporis desde a data de inadimplemento ate a data 
do efetivn pagamento; e (ii) multa moratoria de 2% (do is pnr cent a) 
(''Encargos Morat6rios"). 

6.24 Decadencia dos Direitos aos Acrescimos. 0 nao comparecirnento do 
Debenturista para receber o valor correspondente a quaisquer obrigao;:oes 
pecuniarias nas datas previstas nesta Escritura de Emissao ou ern qualqucr 
cornunicao;:ao realizada ou aviso publicado nos termos desta Escritura de 
Emissiio nao !he dara o direito a qualquer acrescirno no periodo relativo ao 
atraso no rcccbirncnto, asscgurados, todavia, os dircitos adquiridos ate a data 
do respectivo vencirnento ou pagarnento, no caso de irnpontualidade no 
pagamento. 

6.25 Imunidade Tributaria. Caso qualquer Debenturista tenha imunidade ou 
isetwao tributaria, este devera encaminhar ao Banco Liquidante, no prazo 
minima de I 0 ( dez) Dias Ute is anteriores a data prevista para recebimento de 
valores relativos as Debentures, documentao;:iio comprobat6ria da referida 
imunidade ou iscno;:ao tributaria, sob pcna de tcr dcscontado de scus 
pagamentos os val ores devidos nos termos da legislao;:iio tributaria em vigor. 

6.26 Vencimento Antecipado. Sujeito ao disposto nas Clausulas 6.26.1, 6.26.2 e 
6.26.3 abaixo, o Agente Fiduciario devera declarar antecipadamente vencidas 
as obrigao;:oes decorrentes das Debentures, e exigir o imediato pagamento, 
pela Companhia, do Valor Nominal das Debentures em circulao;:ao, acrescido 
da Remunerao;:ao, calculada pro rata temporis desde a Data de lntegralizao;:ao 
ou a data de pagamento de Remunerao;:ao imediatamente anterior, eonforme o 
caso, ate a data do e[etivo pagarnento, sem prejuizo, quando for o caso, dos 
Encargos Morat6rios, na ocorrencia de qualquer dos eventos previstos ~~.lei 
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eiou de qualquer dos seguintes even los ( cada even to, urn "Even to de 
Inadimplemento"): 

I. inadimplemenlo, pela Cumpanhia, de qualquer obriga~iio pecuniaria 
relativa as Debentures e/ou prevista nesta Escritura de Emissao, na 
respectiva data de pagamento, niio sanado no prazo de I (urn) Dia 
Uti! contado da data do respectivo inadimplemento; 

TT. inadimplemento, pela Companhia, de qualquer ubrigao;:iiu niio 
pecuniaria prevista nesta Escritura de Emissao, nao sanado no prazo 
de 10 (dcz) Dias Uteis contados da data do respectivo 
inadimplemento, sendo que o prazo previslo nesle incisu nau se 
aplica as obrigao;:iies para as quais tenha sido estipulado prazo de 
cura especffico ou para qualquer dos demais Eventos de 
Inadimplemento; 

III. nao utilizao;:ao, pela Companhia, dos recursos liquidus obtidos com a 
Emissao estritamente nos termos da Clausula 4.1 acima; 

IV. invalidade, nulidade ou incxcquibilidade desta Escritura de Emissiio 
(e/ou de qualquer de suas disposi<;oes), declarada pur meio de 
decisiio judicial transitada em julgado; 

V. questionamento judicial, pela Companhia, por qualquer 
cunlruladura (cunfurme definio;:ao de controle prevista no artigo 116 
da Lei das Sociedades por A<;:oes) da Companhia ("Controladora"), 
por qualquer sociedade controlada (conforme detiniyao de controle 
prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades por A96cs) pel a 
Companhia ("Controlada"), e/ou por qualquer coligada da 
Companhia, desta Escritura de Emissiio; 

VI. cessiio, promessa de cessiio ou qualquer forma de transferencia ou 
prumessa de transferencia a lerceirus, no lodu ou em parte, pela 
Companhia, de qualquer de suas obriga<;:oes nos termos desta 
Escritura de Emissao, sem a previa anuencia, por escrito, de 
Debenturistas representando, no minima, 90% (noventa por cento) 
das Debentures em circulayao: 

VII. (a) liquida<;:iio, dissoluyao ou extin<;:iio da Companhia e/ou de 
qualquer Controlada Relevante (conforme definido na 
Climsula 6.26.5 abaixo, inciso 1), exceto se a liquidayao, dissoluyiio 
e/ou extin<;:ao decorrer de uma opera<;:ao societaria que nao constitua 
urn Evento de Inadimplemento, nos termos permitidos pelo 
inciso IX a baixo: (b) decreta<;:ao de falencia da Companhia, de 
qualquer Controladora e/ou de qualquer Controlada; (c) pedido de 
autofalencia formulado pela Companhia, por qualquer Controladora 
e/ou por qualquer Controlada; (d) pedido de falencia da Companhia, 
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de qualquer Controladora e/ou de qualquer Controlada, formulado 
por terceiros, nao elidido no prazo legal; (e) pedido de rccupcrayao 
judicial ou de recupera9ao extrajudicial da Companhia, de qualquer 
Controladora e/ou de qualquer Controlada, independentemente do 
deferimento do respectivo pedido; ou (f) cventos similares aos 
descritos nas alineas (a) a (e) acima em outrasjurisdi((iks; 

V lll. transforma9ao da forma societaria da Companhia de sociedade por 
a96cs para sociedade limitada, nos termos dos artigos 220 a 222 da 
Lei das Suciedades por A96es; 

IX. cisao, fusao, incorpora9iio, incorpora91io de a96es ou qualquer 
forma de reorganiza9ao societaria envolvendo a Companhia, 
qualquer Controladora e/ou qualqucr Controlada, cxceto: 

(a) se previamente autorizado por Debenluristas representando, no 
minima, 75% (setenta e cinco por cento) das Debentures em 
circula91io; ou 

(b) exclusivamente no caso de cisao, fusao ou incorporayiio da 
Companhia, se liver sido assegurado aos Debenturistas que o 
desejarem, durante o prazo minima de 6 (seis) meses contados 
da data de publicayi'io das alas dos atos societarios rclativos a 
opera9ao: 

(i) o resgate das Debentures de que forem titulares, 
mediante o pagamento do Valor Nominal, acrescido da 
Remunerayao, calculada pro rata temporis desde a Data 
de Integralizayiio ou a data de pagamento de 
Remunera9iio imediatamente anterior, conforme o caso, 
ate a data do efetivo pagamento ("Valor Base"), sendo 
que, nesse caso, sera recalculada toda a Remunera9ao 
paga ate a data do efetivo pagamento, em cada data de 
pagamento de Remunerayiio, considcrando-sc uma taxa 
de 125% ( cento e vinte e cinco por cento) da varia91io 
acumulada da Taxa DI ("Taxa Ajustada"), sendo que as 
diferen9as entre os valores recalculados e os valores 
efetivamente pagos, para cada data de pagamento de 
Remunera91io, serao trazidas a valor presente pela Taxa 
Ajustada ate a data do efetivo pagamento e adicionadas 
ao Valor Base; ou 

(ii) o direito de converter as Debentures em A((5es, nos 
termos da Ciausula 6.9 acima (e subclausulas); ou 

(c) pela incorporayfio, pela Companhia (de modo que a Companhia 
seja a incorporadora), de qualquer Controlada, de a96es de 
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em1ssao de qualquer Controlada ou de parcela cindida de 
qualquer Controlada, observado que a exce<,:iio prevista nesta 
alinea nao se aplica a Iochpe Holdings, LLC ("Iochpe 
Holdings") enema Maxi on Wheels ("Maxion Wheels"); ou 

(d) pela incorpora<,:ao, por qualquer Controlada, de qualquer outra 
Controlada, de a<,:iies de emissao de qualquer outra Controlada 
ou de parcela cindida de qualquer outra Controlada, observado 
que a cxccyiio prevista nesta alinea niio se aplica it Iochpe 
Holdings enema Maxion Wheels; ou 

(e) pela incorpora<,:ao, pela Companhia ou por qualquer Controlada 
(de modo que a Companhia ou a Controlada seja a 
incorporadora) de qualquer sociedade, de ayoes de emissao de 
qualquer sociedade ou de parcela cindida de qualquer 
sociedade, seja ou nao tal sociedade parte relacionada da 
Companhia, no ambito de uma opera<,:iio de aquisi<,:ao em que o 
pagamcnto seja feito, no todo ou em parte, par meio de emissiio 
ou entrega de a<,:oes de emissao da Companhia ou de a<,:oes de 
emissao da respectiva Controlada, desde que, em qualquer caso, 
seja realizada, imediatamente apos a realiza<,:ilo da opera<,:ao, a 
atualizayiio da classifica<,:iio de risco (rating) das Debentures; ou 

(f) pela incorpora<,:iio, por qualquer sociedade, seja ou nao tal 
sociedade parte relacionada da Companhia, de qualquer 
Controlada que nao seja uma Controlada Relevante; ou 

(g) pela cisil.o, total ou parcial, de qualquer Controlada, desde que a 
totalidade da parcela cindida do patrimonio da Controlada 
cindida seja vertida para a Companhia e/ou para qualquer outra 
Contro !ada, observado que a exce<,:ao prevista nesta alinea niio 
se aplica it Iochpe Holdings enema Maxi on Wheels; ou 

(h) pela cisao on qualquer outra forma de rcorganizayao societaria 
de qualquer Controlada em raziio de ordem judicial, sentenya 
arbitral, exigencia legal ou decisao do Conselho Administrativo 
de Defesa Economica ("CADE"); 

X. rcduyiio de capital social da Companhia, exceto se previamente 
autorizado par Debenturistas representando, no mm1mo, 
75% (setenta e cinco por cento) das Debentures em cin:ula.,:iio, 
conforme disposto no artigo 174, pariigrafo 3°, da Lei das 
Sociedades por A<,:oes; 

XI. altcrayao ou transfcrcncia do controle (conforme definiyiio de 
controle pre vista no artigo 116 da Lei das Sociedades par A9oes ), 
direto on indireto, da Companhia e/ou de qualquer Controlada, 

,, 
I ( I 

/ Jl )'\ ,I 

I,' I I i '/ 

II I . I I 

ill 
\~, 

" 109



exceto se o(s) novo(s) controlador( es) atender( em), 
cumulativamente, as seguintes condi~oes: (a) possuir classifica~iio 
de risco (rating) igual ou superior a classifica~iio de risco (rating) 
atribuida a Companhia, em escala local, caso aplicavel, atribuido 
pela Standard & Poors' ou pela I' itch Ratings, ou classifica~iio 

similar publicada pela Moody's; (h) possuir hist6rico de adimplencia 
de todas as suas obriga<;oes com os mercados financeiros brasileiro 
e intemacional similar ao da Companhia na Data de Emissao; e 
(c) manter as a~oes de emissao da Companhia listadas no segmento 
especial de negocia<;iio de val ores mobiliarios da BM&FBOVESPA, 
disciplinado pclo Rcgulamcnto de Listagem do Novo Mercado da 
BM&FBOVESPA ("Novo Mercado"), observado que a exce<;iio 
prevista neste inciso nao se aplica it Iochpe Holdings e nem a 
Maxion Wheels; 

XII. pedido de cancelamento ou cancelamento (a) do rcgistro da 
Companhia como companhia emissora de valores mobiliarios 
categoria "A" perante a CVM; e/ou (b) da listagem das a~oes de 
em1ssao da Companhia no Novo Mercado, cxccto se o 
cancelamento tenha ocorrido em virtude de reorganiza<;iio societaria 
envolvendo a Companhia que seja autorizada pelos Debenturistas 
ou permitida, nos tcrmos do inciso IX acima, alinea (a) ou (b); 

XIII. nao manutens;ao de capital autorizado necessaria a conversao da 
Debentures em A<;oes, nos termos previstos na Clausula 6. 9 acima 
( e subclausulas ); 

XIV. cria<;iio de a<;oes preferenciais de cmissiio da Companhia, exceto se 
previamente autorizado por Debenturistas represenlando, no 
minima, 75% (setenta e cinco por cento) das Debentures em 
circula.;:ao; 

XV. altera<;ao do objeto social da Companhia e/ou de qualqucr 
Controlada, conforme disposto em seu estatuto social ou contrato 
social, conforme o caso, vigente na Data de Emissiio, exceto: 

XVI. 

(a) se previamente autorizado por Dcbenturistas representando, no 
minima, 75% (setenta e cinco por cento) das Debentures em 
circula<;ao; ou 

(b) exclusivamente no caso de qualquer Controlada, se niio resultar 
em alteras;ao do objeto social principal da respcctiva 
Controlada; 

comprova<;iio de que qualquer das declara~oes prestadas pela 
Companhia nesta Escritura de Emissao e falsa ou incorreta,, em 
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XVII. inadimplemento, pela Companhia e/ou por qualquer Controlada 
(ainda que na condic;:ao de garantidora), de qualquer Obriga~ao 
Financeira (conforme definido na Clausula 6.26.5 abaixo, 
inciso IV), niio sanado no prazo previsto no respectivo contrato, ou, 
em sua falta, no prazo de l (urn) Dia Otil contado da data do 
respectivo inadimplemento; 

XVIII. inadimplemento, pela Companhia e/ou par qualquer Controlada 
(ainda que na condi~ao de garantidora), de qualquer divida au 
obriga<;iio que nao seja Obriga<;ao Financcira, em valor, individual, 
igual au superior a R$5.000.000,00 (cinco milhOes de reais), au 
agregado, igual ou superior a R$10.000.000,00 (dez milh6es de 
reais), atualizados mcnsalmcntc, a partir da Data de Emissao, pela 
variayao positiva do fndice Nacional de Pre<,:us ao Consumidor 
Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatistica ("IPCA"), ou seu equivalente em outras moedas, nao 
sanado no prazu previstu no respectivo contrato ou, em sua falta, no 
prazo de 5 (cinco) Dias uteis cant ados da data do respectivo 
inadimplemento; 

XIX. vencimento antecipado, seja por declara91\o do rcspcctivo credor ou 
de forma automatica, de qualquer dfvida ou obriga~ao, incluindu 
qualquer Obrigayilo Financeira, da Companhia e/ou de qualquer 
Controlada ( ainda que na condi<;ao de garantidora); 

XX. protesto de titulos contra a Cumpanhia e/uu qualquer Controlada 
(ainda que na condiyao de garantidora), em valor, individual, igual 
ou superior a R$5.000.000,00 (cinco milhoes de reais), ou agregado, 
igual uu superior a R$10.000.000,00 (dez milh5es de reais), 
atualizados mensalmente, a partir da Data de F.missao, pel a varia91\o 
positiva do IPCA, ou seu equivalente em outras moedas, exceto se, 
no prazo legal, tiver sido validamente comprovado ao Agente 
Fiduciario que o(s) protesto(s) foi(ram) cancelado(s) uu 
suspenso( s ); 

XXI. inadimplemento, pela Companhia e/ou por qualquer Controlada, de 
qualquer decisau judicial transitada em julgado e/ou de qualquer 
decisao arbitral niio sujeita a recurso, contra a Companhia e/ou 
qualquer Controlada, nao sana do no prazo de 5 (cinco) Dias Ute is 
contados da data do respectivo inadimplemento; 

XXII. cessao, venda, aliena9iiu e/uu qualquer forma de transferencia, pela 
Companhia e/ou par qualquer Controlada, par qualquer meio, de 
forma gratuita ou onerosa, de ativo(s), exceto: 

(a) pelas vendas de produtos no cw-so normal de seus ncg6cios; ou 
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(b) por cessao, venda, alienacrao e/ou transferencia de ativo(s) para 
qualqucr Controlada; ou 

(c) por venda de ativo(s) para terceiros em virtude de ordem 
judicial, sentenp arbitral ou exigencia legal de decisao do 
CADE; ou 

(d) pela cessiio, venda, alienacrao e/ou qualqucr forma de 
transferencia de ativo(s) em valor, individual ou, durante a 
vigencia das Debentures, agregado, considerando quaisquer 
aquisicroes de ativos a partir da Data de Emissiio, igual ou 
inferior a 5% (cinco por cenlo) (x) do ativo consolidado da 
Companhia ou (y) da receita bruta consolidada da Companhia, o 
que for menor entre os itens (x) e (y), com base (i) nas 
Demonslra<;:oes Financeiras Consolidadas da Companhia 
(conforme definido na Chiusula 7_1 a baixo, inciso T, alinea (h)) 
entiio mais recentes a epoca da cessao, venda, alienacrao e/ou 
transferencia em questao; ou. alternativamente, (ii) nas 
Demonstrayi'\es Financeiras Consolidadas da Companhia 
relativas a 31 de dezembro de 2012, o que for maior entre os 
itens (i) e (ii) acima, observado que a excccrao prcvista ncste 
inciso nao se aplica it lochpe Holdings e nem a Maxi on Wheels; 

XXIII. desapropriac;ao, confisco ou qualquer outro ato de qualquer entidade 
govemamental de qualquer jurisdi9iio que resulte na perda, pela 
Companhia e/ou por qualquer Controlada, da propriedade e/ou da 
posse, direta ou indireta, da totalidade ou de parte suhstancial de 
seus ativos, que resultem em Efeito Adverso Relevante ( contorme 
definido na Clausula 7.1 abaixo, inciso II, alinea (e)); 

XXIV. distribui91io e/ou pagamento, pela Companhia, de dividendos, juros 
sabre o capital proprio ou quaisquer outras distribuic;:oes de lucros 
aos acionistas da Companhia, caso a Companhia esteja em mora 
com qualquer de suas obrigw;:i'\es estabelecidas nesta Escritura de 
Emissiio, exceto pelos dividendos obrigat6rios previstos no 
artigo 202 da Lei das Sociedades por Acroes, nos termos do estatuto 
social da Companhia vigente na Data de Emissao; 

XXV. caso a Companhia e/ou qualquer Controlada Relevante deixe de 
manter todas as licenc;:as, concessoes, autorizayi'\es, permissoes e 
alvaras, inclusive ambientais, aplicaveis ao exercicio de suas 
atividades, vilidas, eficazes, em perfeita ordem e em plena vigor, 
exceto por aquelas cuja ausencia, perda ou nao renovacrao nao tenha 
um Efeito Adverso Relevante; 

XXVI. citayao da Companhia e/ou de qualquer Controlada Relevante em 
autuac;:oes na esfera administrativa ou medida judiciais inicia~iJOr 
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6rgaos govemamentais de natureza fiscal, previdenciaria, ambiental 
ou de defesa da concorrencia, em qualquer jurisdi~ao, exceto sc, no 
prazo legal aplicavel, tenham sido apresentadas as defesas, recursos 
e/ou exces:iies cabiveis, com o objetivo de suspender ou interromper 
tais autua96es ou medida judiciais e, caso aplicavcl, tcnham sido 
apresentadas garantias consideradas suficientes pelo respeclivo 
juizo, exceto por tais eventos que nao tenham urn Efeito Adverso 
Rclevantc: 

XXVII. realiza91io, pela Cornpanhia ou por qualquer Controlada, de 
qualquer operas:ao com parte(s) relacionada(s), exceto: 

(a) se previamente autorizada por Debenturistas representando, no 
minima, 75% (setenta e cinco por ccnto) das Debentures em 
circulas;ao; ou 

(b) se contratada ern pariimetros de mere ado, no caso de prestas:ao 
de servis:os, e a taxas de juros e condis;oes de mercado, no caso 
de rnutuos; ou 

(c) se contratadas corn o Banco Nacional 
Econornico e Social- BNDES ou 
subsidiarias; ou 

de Desenvo1vimento 
quaisquer de suas 

XXVTTT. nan observiincia, pela Companhia, do indice financeiro abaixo 
("Indice Financeiro"), a ser apurado pelo Auditor Independente 
(conforrne definido na Clausu1a 7.1 abaixo, inciso I, alinea (a)) 
sernestra1rnente, nos terrnos da Cbiusula 7 .I abaixo, inciso II, 
aline a (a), e acompanhado pelo Agente Fiduciario no prazo de ate 
5 (cinco) Dias Ute is contados da data de recebimento, pelo Agente 
Fiduciario, das informas:oes a que se refere a Clausu1a 7.1 abaixo, 
inciso II, alinea (a), tendo por base as Demonstras:oes Financeiras 
Consolidadas da Companhia, a partir, inclusive, das Demonstra<y6es 
Financeiras Consolidadas da Companhia rc1ativas a 
30 de junho de 2013: o quociente da divisao da Divida Liquida 
( conforme definido na Ch\usula 6.26.5 a baixo, inciso II) pe1o 
EBITDA ( conformc definido na C1ausula 6.26.5 abaixo, inciso III), 
que devera ser igual ou inferior a: 

(a) 

(b) 

4,5 ( quatro inteiros e cinco decimos) vezes, com relayiio as 
Demonstra<yoes Financeiras Consolidadas da Companhia 
relativas a 30 dejunho de 2013; 

4,0 ( quatro) vezes, com relas:ao as Dernonslra~iies Financeiras 
Conso1idadas da Companhia relativas a 
31 de dezembro de 20 13; 
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(c) 3,3 (trcs inteiros e tres decimos) vezes, 
Demonstrayoes Financeiras Consolidadas 
relativas a 30 dejunho de 2014; 

(d) 3,2 (tres inteiros e dois decimos) vezes, 
Demonstrayoes Financeiras Consolidadas 
re lati va-; a 3 l de dezembro de 20 14; 

com relat;ao as 
da Com panh ia 

com relao;:ao as 
da Companhia 

(e) 2,5 (dois inteiros e cinco decimos vezes), com relayi'io as 
Demonstrat;oes Financeiras Consolidadas da Companhia 
relativas a 30 dejunho de 2015 e 31 de dezembro de 2015; c 

(f) 2,0 (dais) vezes, com relao;:ao as Demonstrao;:oes Financeiras 
Conso1idadas da Companhia relativas a 30 dejunho de 2016 e 
as Demonstrat;oes Financciras Consolidadas da Companhia 
relativas a 31 de dezembro e a 30 de junho subsequentes. 

6.26.1 Ocorrendo qualquer dos Eventos de Inadimplemento previstos na 
C1ausu1a 6.26 acima, incisos I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X. XIII, XIV, XV, 
XIX ou XXIV, as obrigayoes decorrentes das Debentures tornar-se-ao 
automaticamente vencidas, independentemente de aviso ou notifica<;il.o, 
judicial ou extrajudicial. 

6.26.2 Ocorrendo qualquer dos demais Eventos de Inadimplcmcnto (que nao sejam 
aqueles previstos na Clausula 6.26.1 acima), o Agente Fiduciario deveni, 
inclusive para fins do disposto nas Clausulas 8.6 e 8.6.1 abaixo, convocar, no 
prazo maximo de 5 (cinco) Dias Uteis contados da data em que constatar sua 
ocorrencia, assemb lei a geral de Debenturistas, a se realizar no prazo minima 
previsto em lei. Se, na referida assembleia geral de Debenturistas, 
Debenturistas representando, no minima, 75% (setenta e cinco por cento) das 
Debentures em circula<;il.o, decidirem por nao considerar o vencimento 
antecipado das obrigao;:oes decorrentes das Debentures, o Agente Fiduciario 
nao devera declarar o vencimento antecipado das obrigao;:oes decorrentes das 
Debentures; caso contrario, ou ern caso de nao instalayao, em segunda 
convoca<;iio, da referida assembleia geral de Debenturistas, o Agente 
Fiduciario devera, imediatamente, declarar o vencimento antecipado das 
obriga<;oes decorrentes das Debentures. 

6.26.3 Na ocorrencia do vencimento antecipado das obrigac;oes decorrentes das 
Debentures, a Companhia se obriga a, a criteria exclusivo de cada urn dos 
Debenturistas: 

I. resgatar a totalidade das Debentures em circula<;ao, com o seu 
consequente cancelamento, mediante o pagamento do Valor 
Nominal das Debentures em circula<;ao, acrescido da Remunera<;iio, 
calculada pro rata temporis desde a Data de Integralizat;ao ou a data 
de pagamento de Remunerac;ao imediatamente anterior, conforme;o, 1 , 
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caso, ate a data do efetivo pagamento, sem prejuizo do pagamento 
dos Encargos Morat6rios, quando for o caso, e de quaisquer outros 
valores eventualmente devidos pela Companhia nos termos desta 
Escritura de Emissiio, no prazo de ate 5 (cinco) Dias (Jteis contados 
da data da declaraviio do vencimento antecipado, sob pena de, em 
nao o fazendo, ficar obrigada, ainda, ao pagamento dos Encargos 
Moratorios; ou 

II. converter parte ou a totalidade das Debentures de titularidade do 
respectivo Debenturista em Avoes, nos termos da Clausula 6.9 
acima (e subclausulas), sob pena de, em niio o fazendo, ficar 
obrigada, ainda, ao pagamento dos Encargos Morat6rios. 

6.26.4 Na ocorrencia do vencimento antecipado das obriga.yocs dccorrcntcs das 
Debentures, os recursos reeehidos em pagamento das obrigao;oes decorrentes 
das Debentures, na medida em que torem sendo recebidos, deverao ser 
imediatamente aplicados na amortizavao ou quitaviio do saldo dcvedor das 
ohriga.yi'ies deeorrentes das Debentures. Caso os recursos reeebidos em 
pagamento das obriga9oes decorrentes das Debentures, nao sejam suficientes 
para quitar simultaneamente todas as obrigao;ocs dccorrcntes das Debentures, 
tais recursos deverao ser imputados na seguinte ordem, de tal forma que, uma 
vez quitados os valores referentes ao primeiro item, os recursos sejam 
alocados para o item imediatamente seguinte, e assim sucessivamente: 
(i) quaisquer valores devidos pela Companhia nos termos desta Escritura de 
Emissao (incluindo as despesas incorridas pelo Agente Fiduciario ), que nao 
sejam os valores a que se referem os itens (ii), (iii) e (iv) abaixo; 
(ii) Remuneraviio, Encargos Morat6rios e demais encargos devidos sob as 
obriga9i'ies decorrentes das Debentures; (iii) Valor Nominal de cada uma das 
Debentures em circulayiio; e (iv) remunerao;ao devida ao Agente Fiduciario. 
A Companhia permaneceni responsavel pelo saldo devedor das obrigao;oes 
decorrentes das Debentures que niio tiverem sido pagas, sem prejufzo dos 
acrescimos de Remunerao;ao, Encargos Morat6rios e outros encargos 
incidcntcs sobre o saldo devedor das obrigao;oes decorrentes das Debentures 
enquanto nao forem pagas, declarando a Companhia, neste ato, se tratar de 
divida liquida e certa, passive] de cobran9a por meio de processo de execuo;ao 
judicial. 

6.26.5 Para os fins desta Escritura de Emissao: 

I. "Controlada Relevante" significa (a) a Iochpe Holdings; (b) a 
Maxion Wheels; e (c) qualquer outra Controlada cujo ativo total ou 
cuj a receita bruta, com base nas en tao mais recentes demonstra9oes 
financeiras consolidadas de tal Controlada, represente, no mfnimo, 
5% (cinco par cento) do ativo consolidado da Companhia ou da,

1
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6.27 

nas cntao mais recentes Demonstra96es Financeiras Consolidadas 
da Companhia; 

II. "Divida Liguida" significa, com base nas Demonstra9oes 
Financeiras Consolidadas da Companhia, o somat6rio do 
endividamento financeiro da Companhia do circulante c do nao 
circulante, venda de recebiveis com coobrigayao, garantias em favor 
de terceiros, leasing tinanceiro, debentures e notas, passivos 
oriundos de outros instrumcntos financeiros, incluindo contas a 
pagar de opera96es de fusiio e aquisi91io e dividas oriundas de 
aquisi9oes de novas entidades ainda nao consolidadas nas 
Demonstray5es Financeiras Consolidadas da Companhia, deduzido 
da rubrica "caixa e aplica9oes financeiras"; 

III. "EBITDA" significa, com hase nas Demonstrayoes Financeiras 
Consolidadas da Companhia relativas aos 4 (quatro) trimestres 
imediatamente anteriores, o lucro antes dos juros, impostos sobrc 
renda incluindo Contribui91io Social sobre o Lucro Liquido, 
deprecia9iio e amortizayilo, calculado nos termos da Instruyilo CVM 
n.0 527, de 4 de outubro de 2012: e 

IV. "Obrigaciio Financeira" significa valores devidos, em qualquer 
jurisdi9ao, em decorrencia de (a) empn'stimos, m(Jtuos, 
financiamentos e outras dividas financeiras onerosas, incluindo, sem 
Jimita91i0, cedulas de credito bancario, debentures, (etras de cambio, 
notas promiss6rias, bonds, notes ou instrumentos similares; 
(b) aquisi96es a pagar; (c) saldo liquido de opera96es ativas e 
passivas com derivativos em que a Companhia e/ou qualquer 
Controlada (ainda que na condi9ao de garantidora) seja parte (sendo 
que o referido saldo sera liquido do que ja estiver classificado no 
passivo circulante e exigivel de Iongo prazo da Companhia c/ou de 
qualquer Controlada); (d) cartas de credito, avais, fianyas, 
coobrigayoes e demais garantias prestadas em beneficio de 
socicdadcs nao consolidadas nas Demonstrayoes Financeiras 
Consolidadas da Companhia; e (e) obriga96es decorrentes de 
resgate de ayoes e pagamento de dividendos fixos ou minimos, se 
aplicavel. 

Publicidade. Todos OS atos e decisocs rclativos as Debentures deveriio ser 
comunicados, na forma de aviso, no DO ESP e no jomal "Valor Economico", 
sempre imediatamente ap6s a realizaviio ou ocorrencia do ato a ser divulgado. 
A Companhia poden\ alterar o jomal acima por outro jornal de grande 
circula<;ilo e de edi9ao nacional que seja adotado para suas publica96es 
societarias, mediante comunicaviio por escrito ao Agente Fiduciario e a 
publicayao, na forma de aviso, no jomal a ser substituido. -/1 
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6.28 Comunica<;i5es. Todas as comunica,oes realizadas nos termos desta Escritura 
de Emissao devem ser sempre realizadas por escrito, para os endere~os 
abaixo. As comunicay6es serao consideradas recebidas quando entregues, 
sob protocolo ou mediante "aviso de recebimento" expedido pela Empresa 
Brasileira de Correios e T elegrafos, nos endereyos abaixo. As comunicayocs 
realizadas por fac-simile ou correio eletr6nico serao consideradas recebidas 
na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado por meio de 
indicativa (recibo emitido pe!a maquina utilizada pclo remetente). A 
a!tera91io de qualquer dos endereyos abaixo devera ser comunicada as dernais 
partes pela parte que tiver seu endere9o alterado. 

I. para a Companhia: 

Iochpe-Maxion S.A. 
Rua Luigi Galvani 146, !3° andar 
04575-020 Sao Paulo, SP 
At.: Sr. Oscar AntOnio Fontoura Becker 

Sr. Albeno Arbex Filho 
Telefone: (II) 5508-3803 
Fac-simile: (II) 5506-7353 
Correio Eletronico: becker!wiochpe.com. br 

aberto@iochpe.com. br 

II. para o Agente Fiduciario: 

Pentagono S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios 
Avenida das Americas 4200, bloco 4, sala 514 
22640-102 Rio de Janeiro, RJ 
At.: 

Tekfone: 
Fac-simile: 
Correio Eletronico: 

Sra. Nathalia Machado Loureiro 
(Juridico e Estrutura9ao) 
Sr. Marco Aurelio Ferreira 
(Back Office Financeiro) 
(21) 3385-4565 
(21) 3385-4046 
juridico@pcntagonotrustee.com.br 
backot1ice@pentagonotrustee.com. br 

7. 0BRIGA<:OES ADICIONAIS DA COMPI\NHIA 

7 .I A Companhia esta adicionalmente obrigada a: 

I. forncccr ao Agcntc Fiduciario e disponibilizar em sua pagina na 
Internet e na pagina da CVM na Interne;:t: 

(a) na data em que ocorrer primeiro entre o decurso de 3 ( tres) 
meses contados da data de termino de cada exercicio social oll a.'\ 
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data da efetiva divulga<;i:io, c6pia das demonstra<;oes financeiras 
consolidadas da Cornpanhia auditadas por auditor independente 
registrado na CVM, dentre Delaine Touche Tohmatsu 
Auditores lndependentes, Ernst & Young Terco Auditores 
lndependentes, KPMG Auditores Independentes e 
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes ("Auditor 
lndependente"), relativas ao respective exercJCJO social, 
preparadas de acordo com a Lei das Socicdades por A<;oes e 
com as regras emitidas pela CVM ("Dernonstraciks Financeiras 
Consolidadas Auditadas da Companhia"); 

(b) na data em que ocorrer primeiro entre o decurso de 45 ( quarenta 
e cinco) dias contados da data de termino de cada trimestre de 
seu exercicio social ( exceto pelo tJltimo trimestre de seu 
exercicio social) e a data da efetiva divulga<;i:io, c6pia das 
demonstra96es financeiras consolidadas da Companhia com 
revisao \imitada pelo Auditor lndependente, relativas ao 
respective trimestre, preparadas de acordo com a Lei das 
Sociedadcs por A96es e com as rcgras emitidas pcla CVM 
("Demonstracoes Financeiras Consolidadas Revisadas da 
Companhia", sen do as Demonstra96es Financeiras 
Consolidadas Auditadas da Companhia e as Demonstra<;oes 
Financeiras Consolidadas Revisadas da Companhia, quando 
referidas indistintamente, "Demonstracoes Financeiras 
Consolidadas da Companhia"); e 

(c) nos mesmos prazos previstos para o envio dessas informa96es a 
CVM, c6pia das informa96es peri6dicas e eventuais previstas na 
Instru<;ao CVM 480; 

II. fornecer ao Agentc Fiduciario: 

(a) no prazo de ate 5 (cinco) Dias Uteis contados das datas a que se 
refere o inciso I acima, alineas (a) e, exclusivamente com 
relayiio as Demonstra96es Financeiras Consolidadas Revisadas 
da Companhia relativas a 30 de junho de cada ano, (b), 
(i) relat6rio consolidado da memoria de c:ilculo compreendendo 
todas as rubricas necess:irias ao acompanhamento do indice 
Financeiro; (ii) a demonstra<;i:io da apura<;ao do indice 
Financeiru, auditada ou revisada, conforme o caso, pelo Auditor 
Independente; e (iii) declara91io firmada por representantes 
legais da Companhia, com poderes legais para tanto, acerca da 
veracidade e ausencia de vicios do indice Financeiro, da 
veracidade, ausencia de vicios e suficiencia das informa9oes 
apresentadas e do cumprimento de todas as obriga<;ije~ 
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constantes desta Escritura de Emissao, incluindo da inexistencia 
de qualquer Evento de Inadimplemento, sob pena de 
impossibilidade de acompanhamento pelo Agente Fiduciario, 
podendo o Agente Fiduciario solicitar a Companhia e/ou ao 
Auditor Independente todos os cvcntuais esclarecimentos 
adicionais que se fa<;am necessarios; 

(b) no prazo de ate 1 (urn) Dia (!til contado da data em que forem 
realizados, avisos aos Debenturistas; 

(c) no prazo de ate 1 (urn) Dia (Jtil contado da data de ocorrencia, 
informa<;6es a respeito da ocorrencia de qualquer Evenlo de 
lnadimplemento; 

(d) no prazo de ate 1 (urn) Dia (Jtil contado da data de recebimento, 
envio de copia de qualquer correspondencia ou notifica<;ao, 
judicial ou extrajudicial, recebida pela Companhia relacionada a 
urn Evento de Inadimplemento; 

(e) no prazo de ate I (urn) Dia Uti! contado da data de ciencia, 
informa<;6es (com hase nas informa<;6es entilo disponiveis) a 
respeito da ocorrencia de qualquer evento ou situa<;:ao que possa 
causar (i) qualquer efcito adverso rclevante na situa<;ao 
(financeira ou de outra natureza), nos negocios, nos hens, nos 
resultados operacionais e/ou nas perspectivas da Companhia e 
das Controladas, considerado de forma agregada e com rela<;iio 
a Companhia e as Controladas como urn todo; elou (ii) qualquer 
efeito adverso na capacidade da Companhia de cumprir 
qualquer de suas obriga<;6es nos termos desta Escritura de 
Emissilo ("Efeito Adverso Relevante"); 

(f) no prazo de ate 5 (cinco) Dias (Jteis contados da data de 
recebimento da respectiva solicita<;ao, informa<;6es e/ou 
documentos que venham a ser solicitados pelo Agente 
Fiduciario; 

(g) no prazo de ate 5 (cinco) Dias (Tteis contados da data da 
respectiva celebra<;iio, c6pia do protocolo de apresenta<;ilo desta 
Escritura de Emissao e de seus aditamentos perante a JUCESP; 

(h) no prazo de ate 5 (cinco) Dias Uteis conlados da data da 
respectiva inscri<;iio na JUCESP, uma via original desta 
Escritura de Emissao e de seus aditamentos; 

(i) no prazo de ate 5 (cinco) Dias Oteis contados da data de 
divulga<;iio, c6pia do relat6rio de reavalia<;iio anual da agencia 
classificadora de risco das Debentures, contratada na forma d~ 
inciso XII abaixo; e 'l 
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(j) no prazo de ate 10 (dez) Dias Uteis contados da data de 
utiliza<;:iio dos recursos liquidus obtidos com a Emissiio, 
declara<;:iio firmada por representantes legais da Companhia e 
acerca da utiliza<;:iio dos recursos liquidus obtidos com a 
Emissao estritamcntc nos termos da Clausula 4.1 acima; 

III. manter em adequado funcionamento orgiio para atender, de forma 
eficiente, aos Debenturistas, ou contratar institui<;:iies financeiras 
autorizadas para a presta<;:ilo desse servis:o; 

IV. cumprir, e fazer com que as Controladas cumpram, as leis, 
regulamentos, normas administrativas e determina<;:iies dos orgaos 
governamentais, autarquias ou instancias judiciais aplicaveis ao 
exercicio de suas atividadcs, cxceto par aqueles questionados de 
hoa-fe nas esferas administrativa e/oujudicial; 

V. sem prejuizo do disposto no inciso IV acima, cumprir o disposto na 
legislayiio em vigor pertinente it Politica Nacional do Y!eio 
Ambiente, its resolus:iies do CONAMA - Conselho Nacional do 
Meio Ambiente e as demais leis e regulamentos ambientais 
supletivos, adotando as medidas e ayoes preventivas ou reparat6rias, 
destinadas a evitar e corrigir eventuais danos ambientais apurados, 
decorrentes da atividade descrita no objeto social da Companhia e 
das Controladas, responsabilizando-se, \mica e exclusivamente, pela 
destinas;ilo dos recursos financeiros obtidos com a Emissao; 

VI. sem prej uizo do disposto no inciso IV acima, observar, e fazer com 
que as Controladas observem, estritamente a legisla<;:ao e a 
regulamentas:ao tributarias aplic:iveis, mantendo-se em situas:ao de 
regularidade perante autoridades govemamentais ou fiscais, bern 
como efetuar e fazer com que as Controladas efetuem o pontual 
pagamento de tributos que sejam devidos ou que devam ser 
recolhidos, exceto se a exigibilidade do tributo ou de seu pagamcnto 
estiver suspensa par decisilo judicial ou administrativa ou nos 
termos da legislas:ao ou regulamentaij'ilO aplic:ivel; 

VII. sem prejuizo do disposto no inciso IV acima, cumprir o disposto na 
Instru<;:ao CVM n. 0 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada 
("Instruciio CVM 358"); 

VIII. sem prejuizo do disposto no inciso IV acima, cumprir com todas as 
suas obrigas:iies perante a CVM, a CETIP e a BM&FBOVESPA, 
incluindo o envio de documentos e a presta9ao de informayiies que 
lhe forem solicitadas par tais institui<;:iies, na forma da legisla<;:iio e 
rcgulamenta<;:iio aplicaveis; 
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IX. manter, e fazer com que as Controladas mantenham, seguro 
adequado para seus hens e ativos relevantes, conforme pn\ticas 
corrcntcs de mcrcado; 

X. manter sempre validas, eficazes, em perfcita ordcm c em pleno 
vigor todas as autoriza<;:oes necessarias it celebra<;:ao desla Escrilura 
de Emissao e ao cumprimento de todas as obrigac;;oes aqui previstas; 

XI. contratar e manter contratados, its suas expensas, os prestadores de 
servivos inerentes as obrigayocs prcvistas ncsta Escritura de 
Emissao, incluindo o Agente Fiduciario, o Esnilurador, o Banco 
Liquidante, o Auditor Independente, os sistemas de distribui<;:iio das 
Debentures no mercado prim:irio (MDA e DDA) e os sistemas de 
negocia<;:iio das Debentures no mercado sccund:irio (CETIP21 e 
BOVESP AFIX); 

XII. contratar e manter contratada, as suas expensas, pelo menos uma 
agencia de classifica<;:iio de risco, a ser escolhida entre a Standard & 
Poor's, a Fitch Ratings ou a Moody's, para realizar a classifica<;:iio de 
risco (rating) das Debentures, devendo, ainda, com rela<;:iio a pelo 
menos uma agencia de classifica<;:ao de risco, (a) atualizar a 
classifica<;:iio de risco (rating) das Debentures anualmente, contado 
da data do respectivo relat6rio, ate a Data de V cncimento; 
(b) divulgar ou permitir que a agencia de chtSsific<t<;:iio de risco 
divulgue amplamente ao mercado os relat6rios com as sumulas das 
classifica<;:oes de risco; (c) entregar ao Agente Fiduciilrio os 
relat6rios de classificayiio de risco prcparados pcla agencia de 
classifica<;:ao de risco no prazo de ate 5 (cinco) Dias Uteis contados 
da data de seu recebimento pela Companhia; e (d) comunicar, na 
mesma data, ao Agente Fiduci:irio qualquer alterayao e o inicio de 
qualquer processo de revisao da classificayao de risco; observado 
que, caso a agencia de classifica<;:iio de risco contratada cesse suas 
atividades no Brasil, tenha seu registro ou reconhecimento, perante 
a CVM, para atua<;::io como agencia de classifica<yiio de risco, 
cancelado, ou, por qualquer motivo, esteja ou seja impedida de 
emitir a classifica<yiio de risco das Debentures, a Companhia deveni 
(i) contratar outra agencia de classificayiio de risco sem necessidade 
de aprovayiio dos Debenturistas, bastando notificar o Agente 
Fiduciario, desde que tal agencia de classifica<;:iio de risco scja a 
Standard & Poor's, a Fitch Ratings ou a Moody's; ou (ii) notificar o 
Agente Fiduciario e convocar assembleia geral de Debenturistas 
para que estes definam a agencia de classificayiio de risco substituta; 
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XIII. realizar o recolhimento de todos os tributos que incidam ou venham 
a incidir sobre as Debentures que sejam de responsabilidade da 
Companhia; 

XIV. realizar (a) o pagamento da remunera<;ao do Agente Fiduciario, nos 
termos da Clausula 8.4 abaixo, inciso I; e (b) desde que assim 
solicitado pelo Agente Fiduciario, o pagamento das despesas 
devidamente comprovadas incorridas pelo Agente Fiduciario, nos 
termos da Chiusula 8.4 abaixo, inciso II; 

XV. notificar, na mesma data, o Agente Fiduciario da convoca<;iio, pcla 
Companhia, de qualquer assemhleia geral de Debenturistas; 

XVI. convocar, no prazo de ate 1 (urn) Dia UtiL assembleia geral de 
Debenturistas para dclibcrar sobre qualquer das materias que sejam 
do interesse dos Debenturistas, casu o Agente Fiduciario niio o fa<;a 
no prazo aplicavel; 

XVII. comparecer, por meio de seus representantes, as assembleias gerais 
de Debenturistas, sempre que solicitada; e 

XV ITT. promover todos os atos legais e regulamentares pertinentes para 
assegurar a plena eficacia e efetividade do exercicio do direito de 
convcrsiio, pclos Debenturistas, das Debentures em A<yoes, nos 
termos da Clausula 6.9 acima (e subcli1usulas). 

8. AGENTE FIDUCIARIO 

8.1 A Companhia nomeia c constitui agcntc fiduciario da Emissao o Agente 
Fiduciario, qualificado no prei\mbulo desta Escritura de Emissao, que assina 
nessa qualidade e, neste ato, e na melhor forma de direito, aceita a nomea<;ao 
para, nos tcrmos da lei c dcsta Escritura de Emissiio, representar a comunhao 
dos Debenturistas, declarando que: 

I. e institui<;ao financeira devidamente organizada, constituida e 
existente sob a forma de sociedade por a<;oes, de acordo com as leis 
brasileiras; 

II. esta devidamenle autorizado e obteve todas as autoriza<yoes, 
inclusive, conforme aplicavel, legais, societarias, regulat6rias e de 
terceiros, necessarias a celebra<yao desta Escritura de Emissao e ao 
cumprimento de todas as obriga<yoes aqui previstas, tendo sido 
plenamente satisfeitos todos os requisitos legais, societarios, 
regulat6rios e de terceiros necessiirios para tanto; 

III. o(s) rcprcscntantc(s) legal(is) do Agente Fiduciario que assina(m) 
esta Escritura de Emissilo tem(lem), conforme o casu, poderes 
societiirios e/ou dclegados para assumir, em nome do Ag~'n!e 
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Fiduciario, as obriga<;:iies aqui previstas e, sendo mandatario(s), 
tem(tem) os poderes legitimamente outorgados, estando o(s) 
respectivo(s) mandato(s) em pleno vigor; 

IV. esta Escritura de Emissii.o e as obriga<yoes aqui previstas constituem 
obriga<;:iies licitas, validas, vinculantes e cficazcs do Agente 
Fiduciario, exequiveis de acordo com os seus termos e condi96es; 

V. a celebrayiio, os termos e condiy6es desta Escritura de F.missao e o 
cumprimento das obriga<;:Cies aqui previstas (a) nao infringem o 
estatuto social do Agente Fiduciario; (b) nao infringcm qualqucr 
contrato ou instrumento do qual o Agente Fiduciario seja parte e/ou 
pelo qual qualquer de seus ativos esteja sujeito; (c) nii.o infringem 
qualquer disposi<;:ao legal ou rcgulamcntar a que o Agente 
Fiduciario e/ou qualquer de seus ativos esteja sujeito; e (d) nilo 
infringem qualquer ordem, decisao ou senten<ya administrativa, 
judicial ou arbitral que afctc o Agcntc Fiduciario e/ou qualquer de 
seus ativos; 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

aceita a fun<yiio para a qual foi nomeado, assumindo integralmente 
os deveres e atribui<yiies previstos na legisla<;:ii.o especffica e nesta 
Escritura de Emissiio; 

conhece e aceita integralmente esta Fscritura de Emissao e todos os 
seus termos e condi<;:iies; 

verificou a vcracidadc das informa<;:iies contidas nesta Escritura de 
Emissiio, com base nas informayiies prestadas pela Companhia, 
sendo certo que o Agente Fiduciario nao conduziu qualquer 
procedimento de verifica<;:ii.o independente ou adicional da 
veracidade das informa<;:oes apresentadas; 

esta ciente da regulamenta<yiio aplic:ivel emanada do Banco Central 
do Brasil e da CVM; 

niio tern, sob as penas de lei, qualquer impedimento legal, conforme 
o artigo 66, panigrafo 3°, da Lei das Sociedades por A<;:iies, a 
Instru<yiio CVM n. 0 28, de 23 de novembro de 1983, conforme 
alterada, ou, em casu de altera<yii.o, a que vier a substitui-la 
("Instruciio CVM 28"), e demais normas aplicaveis, para excrccr a 
funyao que !he e conferida; 

nii.o se encontra em nenhuma das situa<yoes de conflito de interesse 
previstas no artigo l 0 da Instru<;:iio CVM 28; 

XII. nii.o tem qualquer liga<;:ao com a Companhia que o impe<;:a de 
exercer suas fun<yoes; 
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XIII. na data de celebrayiio desta Escritura de Emissao, conforme 
organograma encaminhado pela Companhia, o Agcntc Fiduciario 
identificou que presta servi9os de agente fiduciario na quinta 
emissiio de debentures da Companhia, consistindo em 124.000 
( cento e vinte e quatro mil) debentures simples, niio conversiveis em 
a96es, da especie com garantia real, e, adicionalmente, garantidas 
por fian9a da lochpe Holdings, com valor nominal unitario de 
R$10.000,00 (dez mil reais), totalizando, portanto, 
R$1.240.000.000,00 (urn bilhiio e duzentos e quarenta milhOes de 
reais), com prazo de 9 (nove) anos, sendo toda a emissao garantida 
por penhor da totalidade do capital social da Iochpe Holdings, 
penhor da totalidade do capital social da Maxion Wheels c ccssiio 
fiduciaria de direitos credit6rios de titularidade da Companhia e de 
Hayes Lemmerz Industria de Rodas S.A., existentes e originados no 
futuro decorrentes da venda de produtos e scrvi9os de qualquer 
natureza pelas outorgantes a terceiros, correspondendo tais direitos 
de credito a 100% (cern por cento) de sua receita operacional 
( observados os tcrrnos de tal contrato ), niio tendo ocorrido, ate a 
data de celebra<;:ao desta Escritura de Emissiiu, qualquer evento de 
resgate, amortizayiio, repactua<;:iio ou inadimplernento; e 

XIV. tendo em vista o disposto no inciso XIII acima, assegurani 
tratamentu eq uitativo a todos os Debenturistas e a todos os titulares 
das debentures a que se refere o inciso XIII acima. 

8.2 0 Agente Fiduciario exerceni suas fun96es a partir da data de celebrayiio 
desta Escritura de Emissao ou de eventual aditamento rclativo a sua 
substitui<;:iio, devendo permanecer no exercicio de suas fun<;:6es ale a integral 
quita9iio de todas as obriga96es nos termos desta Escritura de Emissiio, ou ate 
sua efctiva substitui<;:iio. 

8.3 Em casu de ausencia, impedimentos tempon'trios, renuncia, interven9ao, 
liquidayiio judicial ou extrajudicial, falencia, ou qualquer outro caso de 
vaciincia do Agente F iduciario, aplicam-se as seguintes regras: 

I. e facultado aos De benturistas, ap6s o cnccrramento da Oferta, 
proceder it substitui<;:ao do Agente Fiduciario e il indica9ilo de seu 
substituto, em assembleia geral de Debenturistas especialmente 
convocada para esse fim; 

II. caso o Agente l'iduciario niio possa continuar a cxcrcer as suas 
fun<;:oes por circunstancias supervenientes a esta Escritura de 
Emissiio, devera comunicar irnediatamente o fa to aos Debenturistas, 
solicitando sua substitui<;:iio c convocar assembleia geral de 
Debenturistas para esse fim; 
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III. caso o Agente Fiduciario renuncie its suas func;oes, deverii 
perrnanecer no exercicio de suas fun.;oes ate que urna institui.;ao 
substituta seja aprovada pela assernhleia geral de Debenturislas e 
assurna efetivarnente as suas func;oes; 

IV. sera realizada, dentro do prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados 
do evento que a determinar, assernbleia geral de Debenturistas, para 
a escolha do novo agente fiduciiirio, que podera ser convocada pelo 
proprio Agcntc Fiduciario a ser substituido, pela Cornpanhia, por 
Debenturistas represenlando, no rninimo, 10% ( dez por cento) das 
Debentures em circulac;ao, ou pela CVM; na hip6tese da 
convocac;ao nao ocorrer em ate 15 (quinze) dias antes do termino do 
prazo aqui previsto, caber:i it Companhia efetm't-la, sendo ccrto que 
a CVM poderii nomear substituto provis6rio enquanto nao se 
consumar o processo de escolha do novo agente fiduciiirio; 

V. a substituic;ao, ern carater permancntc, do Agente Fiduciario (a) esta 
sujeita it cornunicac;ao previa it CVM e a sua rnanifestac;ao acerca do 
atendimento aos requisitos previstos no artigo 9° da 
Instruc;ao CVM 28; c (b) deven't ser objeto de aditarnento a esta 
Escritura de Ernissiio; 

VI. os pagamentos ao Agente Fiduciario suhstitufdo serao realizados 
observando-se a proporcionalidade ao perfodo da efetiva presta<;ao 
dos servic;os; 

VIT. o agente fiduciario substilulo fara jus it mesma remunera.;ao 
percebida pelo anterior, caso (a) a Companhia nao tenha concordado 
com o novo valor da remunerac;ao do agente fiduciiirio proposto 
pela assernbleia geral de Debenturistas a que se refere o inciso IV 
acima; ou (b) a assembleia geral de Debenturistas a que se refere o 
inciso IV acima nao delibere sobre a materia; 

VIII. o agente fiduciario substituto dcvcra, imcdiatamente ap6s sua 
nomeac;ao, comunica-la a Cornpanhia e aos Debenturistas nos 
termos das Cl:iusulas 6.27 e 6.28 acima; e 

IX. aplicam-se as hip6teses de substituic;ao do Agente Fiduciario as 
norrnas e preceitos ernanados da CVM. 

8.4 Pelo desempenho dos deveres e atribuic;oes que lhe cornpelern, nos terrnos da 
lei e desta Escritura de Emissiio, o Agente Fiduciario, ou a institui<;iio que 
vier a substitui-lo nessa qualidadc: 

I. recebera urna remunera<;iio: 

(a) de R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) por ano, devida 
pela Companhia, sendo a primeira parcel a da remunera<;iio ,, 
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devida no 5° (quinto) Dia Uti! contado da data de celebra~ao 
desta Escritura de Emissao, e as demais, no mesmo dia dos anos 
subsequentes, ate o vencimento da Emissao, ou enquanto o 
Agente Fiduciario representar os interesses dos Debenturistas; 

(b) rcajustada anualmente, desde a data de pagamento da primcira 
parcela, pela varia~ao do fndice Geral de Pre~os - Mercado, 
divulgado pela Fundac;:ao Getulio Varga~ ("IGPM"), ou do 
indice que eventualmente o substitua, calculada pro rata 
temporis, se necessario; 

(c) acrescida do Impasto Sabre Servi~os de Qualquer Natureza
ISSQN, da Contribui9iio ao Programa de Integrac;:ao Social
PIS, da Contribuis;ao Social Sobre o Lucro Liquido- CSLL, da 
Contribuic;:ao para o Financiamento da Seguridade Social
COFINS e de quaisquer outros tributos e despesas que venham 
a incidir sobre a remunera<;iio devida ao Agente Fiduciario, nas 
aliquotas vigentes nas datas de cada pagamento, exceto pelo 
Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza- IR; 

(d) devida ate o vencimento, resgate ou cancelamento das 
Debentures e mesmo ap6s o scu vencimento, resgate ou 
cancelamento na hip6tese de atuac;:ao do Agenlt: Fiduciario na 
cobranya de eventuais inadimplencias relativas as Debenhires 
nao sanadas pela Companhia, casos em que a remunera<;iio 
devida ao Agente Fiduciario sera calculada proporcionalmente 
aos meses de atuac;:ao do Agente Fiduciario, com base no valor 
da alinea (a) acima, reajustado conforme a alinea (b) acima; 

(e) acrescida, em caso de mora em seu pagamcnto, 
independentemente de aviso, notificac;:i!o ou interpela~iio 

judicial ou extrajudicial, sobre os valores em atraso, sem 
prejuizo da atualiza<;ao monctaria pclo IGPM, de (i) juros de 
mora de 1% (urn por cento) ao mes, calculados pro rata 
temporis desde a data de inadimplemento ate a data do efetivo 
pagamento; e (ii) multa moratoria, irredutivel e de natureza niio 
compensaloria, dt: 2% (do is por cento ); e 

(f) realizada mediante deposito na conta Corrente a ser indicada por 
escrito pelo Agente Fiduciario a Companhia, servindo o 
comprovante do deposito como prova de quita<;i'io do 
pagamento; 

IL sera reembolsado pela Companhia por todas as despesas que 
comprovadamente incorrer para proteger os direitos e interesses dos 
Debenturistas ou para realizar seus creditos, no prazo de ate 
10 (dez) dias contados da data de entrega de copias dos documentos 

1/1 
I /.·1 

. ;ll;f Jr /1 ... . · ,.~ 
{ ;/ / 
\y' ~ 

126



III. 

comprobat6rios neste sentido, desdc que as despesas tenham sido, 
sempre que possivel, previamenle aprovadas pela Companhia, 
incluindo despesas com: 

(a) publicayiio de relatorios, editais de convocar;ao, avisos, 
notifica<;5es e outros, confonne previsto nesta Escritura de 
Emissao, e outras que vierem a ser exigidas por regulamenlos 
aplicaveis: 

(b) cxtrayao de certid5es; 

(c) viagens, alimenta<;iio e estadias, quando necessanas ao 
desempenho de suas fun96es nos termos desta Escritura de 
Emissao; 

(d) despesas com contatos telef6nicos c conferencias telef6nicas; 

(e) despesas com especialistas, tais como auditoria e fiscalizayiio; 

(f) contratar;ao de assessoria juridica aos Oebenturistas, conforme 
definido em assembleia geral de Debenturistas; e 

(g) pagamento de custas judiciais incorridas para preservar;iio dos 
direitos dos Oebenturistas, nos termos desta Escritura de 
Emissiio; 

poden\, em caso de inadimpleneia da Companhia no pagamento das 
despesas a que se referern os incisos I e II acima por um periodo 
superior a 30 (trinta) dias, solicitar aos Oebenturistas adiantamento 
para o pagamento de despesas razoaveis com procedimentos legais, 
judiciais ou administrativos que o Agentc Fiduciario venha a 
incorrer para resguardar os interesses dos Debenturistas, despesas 
estas que deverao ser, sempre que possivel, previamente aprovadas 
e adiantadas pelos Debenturistas, na proporo;;iio de scus creditos, e 
posteriormente, ressarcidas pela Companhia, sendo que as despesas 
a serem adiantadas pelos Debenturistas, na proporr;ao de seus 
creditos, inclucm os gastos com honorarios advocatlcios de 
terceiros, depositos, custas e taxas judiciarias nas ar;5es propostas 
pelo Agente Fiduciario ou decorrentes de a9oes contra ele propostas 
no exercicio de sua funr;iio, ou ainda que !he causem prejuizos ou 
riscos financeiros, enquanto representante da comunhao dos 
Debenturistas; as eventuais despesas, depositos e custas judiciais 
decorrentes da sucumbencia em a96es judiciais serao igualmente 
suportadas pelos Dcbcnturistas bem como sua remunerayao, 
podendo o Agente Fiduciario solicitar garantia dos Debenturistas 
para cobertura do risco de sucumbencia; e 
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IV. o credito do Agente Fiduciario por despesas incorridas para proteger 
direitos c intcresses ou realizar cn!ditos dos Debenturistas que nao 
tenha sido sa!dado na forma prevista no inciso III acima sera 
acrescido a divida da Companhia, tendo preferencia sohre estas na 
ordem de pagamento. 

8.5 Alem de outros previstos em lei, na regulamenta<;iio da CVM e nesta 
Escritura de Emissao, constituem deveres e atribui.yoes do Agente Fiduciario: 

I. responsabilizar-se integralmente pelos servi.yos contratados, nos 
termos da legisla<;iio vigente; 

II. custear (a) todas as despesas decorrentes da execu<;iio dos scus 
servi9os, incluindo todos os tributos, municipais, estaduais e 
federais, presentes ou futuros, devidos em decorrencia da execu<yao 
dos seus servi.yos, observado o disposto na Ch&usula 8.4 acima, 
inciso I, a linea (c), e na Clausula 8.4 acima, incisos II e III; e 
(b) todos os encargos civeis, trabalhistas e/ou previdenciarios; 

III. proteger os direitos e interesses dos Debenturistas, empregando, no 
exercicio da fun.yao, o cuidado e a diligencia com que todo homem 
ativo e probo costuma empregar na administrayao de seus proprios 
bens; 

IV. renunciar a f uw,:ao, na hipotese de superveniencia de conflito de 
interesses ou de qualquer outra modalidade de inaptidao; 

V. conservar em boa guarda toda a escritura<yao, correspondencia e 
demais papeis relacionados com o cxcrcicio de suas funyoes; 

VT. verificar, no momenta de aceitar a fun9ao, a veracidade das 
informa9oes contidas nesta Escritura de Emissao, conforme ja 
vcrificado nos termos da declarayao prevista acima, diligenciando 
no sentido de que sejam sanadas as omissoes, falhas ou defeitos de 
que tenha conhecimento; 

VII. promover nos competentes <irgaos, caso a Companhia nao o fa9a, a 
inscri<yao e/ou o registro dcsta Escritura de Emissao e as respectivas 
averha<yiies de seus aditamentos, sanando as lacunas e 
irregularidades porventura neles existentes; 

VIII. acompanhar a observiincia da periodicidade na presta<yao das 
informa<yoes obrigat<irias, alertando os Debenturistas acerca de 
eventuais omissoes ou inverdades constantes de tais informayoes; 

IX. emitir parecer sobre a suficiencia das informa96es constantes das 
propostas de modifica~oes nas condi<yoes das Debentures; 

X. solicitar, quando julgar necessaria, para o fie! desempenho de suas 
fun<yoes, certidoes atualizadas da Companhia, necess:irias ,e 
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pertinentes dos distribuidorcs civeis, das varas de Fazenda Publica, 
cart6rios de protesto, varas da Justi~a do Trabalho, Procuradoria da 
Fazenda Publica, onde se Iocaliza a sede do estabelecimento 
principal da Companhia; 

XI. solicitar, quando considerar necessaria, auditoria cxtraordinaria na 
Companhia; 

XII. examinar, enquanto puder ser exer~ido o direito a conversao de 
Debentures em A~oes, nos termos da Clausula 6, 9 acima ( e 
subclausulas), a altera~iio do estatuto social da Companhia que 
objetive mudar o objeto social da Companhia, ou criar a~oes 

preferenciais ou modificar as vantagens das existentes, em prejuizo 
das A~oes em que sao conversiveis as Debentures, eumprindo-lhe 
convocar assembleia geral de Oehenturistas para deliberar acerca da 
materia, nos termos do artigo 57, paragrafo zo, da Lei das 
Sociedades por A~oes, a altera~iio proposta, observado o disposto 
na Cliiusula 6.26 acima, incisos XIV e XV, alinea (a); 

XIII. convocar, quando necessaria, assembleia geral de Dehenturistas nos 
termos da Clausula 9.3 abaixo; 

XIV. comparecer as assembleias gerais de Debenturistas a fim de pre star 
as informa<;6es que !he forem solicitadas; 

XV. elaborar, no prazo legal, e enviar uma copia a Companhia, na 
mesma data em que disponibilizar aos Debenturistas, relat6rio anual 
destinado aos Debenturistas, nos termos do artigo 68, pan\grafo I 0 , 

alinea (b), da Lei das Sociedades por A<;oes, que devera canter, an 
menos, as informa~oes abaixo, devendo, para tanto, a Companhia 
enviar todas as informa96es financeiras, organograma do grupo 
societario da Companhia (que devera canter os control adores, as 
controladas, as sociedades sob controle comum, as coligadas, e os 
integrantes de bloco de controle) e atos societarios necessarios a 
realiza<;ao do relatt'irio que venham a ser solicitados pelo Agente 
Fiduciario, os quais deverao ser devidamente encaminhados no 
prazo de ate 30 (trinta) dias antes do enccrramcnto do prazo para 
disponihiliza<;ao do relatorio: 

(a) eventual omissao ou inverdade, de que tenha conhecimento, 
contida nas informa<;oes divulgadas pela Companhia, ou, ainda, 
o inadimplemento ou atraso na obrigat6ria presta<;iio de 
informa<;6es pela Companhia; 

(b) alterayoes estatut:irias da Companhia ocorridas no periodo; 
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XVI. 

XVII. 

XVIII. 

(c) comentarios sobre as demonstra<;5es tinanceiras da Companhia, 
com enfoque nos indicadores economicos, financeiros e de 
estnnura de capital da Companhia; 

(d) posi<;iio da Oferta ou colocayiio das Debentures no mercado; 

(c) resgate, amortizayiio, conversao e pagamentos realizados no 
periodo, bern como aquisi9oes e vendas de Debentures 
realizadas pela Companhia; 

(f) acompanhamento da destina<;iio dos recursos captados por meio 
das Debentures, de acordo com os dados obtidos com os 
administradores da Companhia; 

(g) rela<;ao dos hens e valores eventualmente entregues a sua 
administra<;ao; 

(h) cumprimento das demais obriga<;5cs assumidas pela Companhia 
nos termos desta Escritura de Emissao; 

(i) existencia de outras emissoes de debentures, publicas ou 
privadas, realizadas pela propria Companhia e/ou por sociedade 
coligada, conlrolada, controladora ou integrante do mesmo 
grupo da Companhia em que tenha atuado como agente 
fiduciario no periodo, bern como os dados sobre tais emissoes 
previslos no artigo 12, inciso XVII, alinea (k), itens I a 7, da 
Instru<;ao CVM 28; e 

U) declara<;iio sobre sua aptidao para continuar exercendo a fun<;iio 
de agente fiduciario; 

disponibilizar o relatorio a que se refere o inciso XV acima ate 
30 de abril de cada ano ao menos na sede da Companhia, no 
cscrit6rio do Agente Fiduciario ou, quando institui<;iio financeira, no 
local por ela indicado, na CVM, na CETIP, na BM&FBOVESPA c 
na sede do Coordenador Lider; 

publicar, as expensas da Companhia, nos termos da Clausula 6.27 
acima, anuncio comunicando aos Debenturistas que o relatorio a 
que se refere o inciso XV acima encontra-se a disposi<;ilo nos locais 
indicados no inciso XVI acima; 

manter atualizada a rela<;iio dos Debenturistas e seus endere<;os, 
mediante, inclusive, gestoes perante a Companhia, o Escriturador, o 
Banco Liquidante, a CETIP e a BM&FBOVESP A, sendo que, para 
fins de atendimento ao disposto neste inciso, a Companhia 
exprcssamcntc autoriza, desde ja, o Escriturador, o Banco 
Liquidante, a CETIP e a BM&FBOVESPA a atenderem quaisquer 
solicitayoes realizadas pelo Agente Fiduciario, inclusive referente a 
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divulgas:ao, a qualquer momento, da posi<;ao de Debentures, e seus 
respectivos Debenturistas; 

XIX. coordenar o soneio das Debentures a serem resgatadas nos casus 
previstos nesta Escritura de Emissao, se aplicavel; 

XX. fiscalizar o cumprimento das clausulas constantes desta Escritura de 
Emissau, inclusive (a) daquelas impositivas de obriga.yoes de fazcr c 
de nao fazer; (b) daquela relativa il. obriga<;:iio de manutens:au da 
contrata<;iio de agencia de classificas:ao de risco para atualiza<;iio do 
relat6rio de classifica<;iio de risco das Debentures, nos termos da 
Climsula 7.1 acima, inciso XII; e (c) daquela relativa a ubserviincia 
do indice Financeiro; 

XXI. notificar os Dcbcnturistas, se possivel individualmente, ou, casu nao 
seja passive!, nus lermos da Chiusula 6.27 acima, no prazo de ate 
5 (cinco) Dias Uteis contados da data em que o Agente Fiduciario 
tomou conhecimento, de qualquer inadimplemento, pela 
Companhia, de qualquer obriga.yao prevista nesta Escritura de 
Emissiio, indicando o local em que fornecera aos interessadus 
maiores esclarecimentos, sendo que comunica<;ao de igual tear deve 
ser enviada a Companhia, i CVM, a CETIP e i BM&FBOVESPA; 

XXII. divulgar as informa<;oes referidas no inciso XV acima, alinea (i), em 
sua pil.gina na Internet tao logo de las tenha conhecimento; 

XXIII. cnviar a ANBIMA, no prazo de ate 5 (cinco) Dias Uteis contados da 
data de recebimento, os relat6rios de classifica<;iio de risco das 
Debentures elaborados pela agencia de classifica<;iio de risco 
contratada pela Companhia, nos termos da Clausula 7.1 acima, 
inciso XII; e 

XXIV. divulgar, aos Debenturistas e aos demais participanles do mercado, 
em sua pil.gina na Internet e/ou em sua central de atendimento, em 
cada Dia Uti!, o saldo devedor unitario das Debentures, calculado, 
em con junto, pela Companhia e pelu Agente Fiduciario. 

8.6 No casu de inadimplemento, pela Companhia, de qualquer de suas obriga<;oes 
previstas nesta Escritura de Emissiio, niio sanado nos prazos previstos na 
Chiusula 6.26 acima, con forme aplicaveis, dcvcra o Agcnte Fiduciario usar de 
toda e qualquer a<;iio para proteger direitos ou ddender interesses dos 
Debenturistas, devendo para tanto: 

I. declarar, observadas as condi<;oes desta Escritura de Emissao, 
antecipadamente vencidas as obriga<;oes decorrentes das 
Debentures, e cobrar seu principal e acess6rios; 

II. requerer a falencia da Companhia, se nao existirem garantias reais; 
•I' 
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III. tomar quaisquer outras providencias necessarias para que os 
Debenturistas realizem seus cn~ditos; e 

IV. representar os Debenturistas em processo de falencia, recupera~iiu 
judicial, recuperar;;ao extrajudicial ou, se aplicavel, interven9iio ou 
liquida9iio extrajudicial ou cvcntos similares em outras jurisdir;;oes, 
da Companhia. 

8.6.1 Observado o disposto nas Chiusulas 6.26, 6.26.1, 6.26.2 e 6.26.3 acima, o 
Agente Fiduciario somente se eximira da responsabilidade pela nao ador;;ao 
das medidas contempladas na Clausula 8.6 acima, incisos I a III, se, 
convocada a assembleia gera1 de Dehenturistas, esta assim o autorizar por 
deliberar;;ao da unanimidade das Debentures em circular;;ao. Na hip6tese da 
Cbiusula 8.6 acima, inciso IV, sera suficiente a delibcrar;;ao da maioria das 
Debentures em circula<;ao. 

8.7 0 Agente Fiduciario nao sera obrigado a realizar qualquer verificar;;ao de 
vcracidadc de qualquer documento ou registro que considere autentico e que 
!he lenha sidu em;aminhado pela Companhia ou por terceiros a seu pedido, 
para se basear nas suas decisoes, e nao sera responsave1 pela elahorar;;ao 
desses documentos, que permaneceriio sob obriga<;iio legal e regulamentar da 
Companhia elaboni-los, nos termos da legisla<;ao aplicavel. 

8.8 0 Agente Fiduciario niio emitin\ qualquer tipo de opiniao ou fani qualquer 
juizo sobre orienta<;ao acerca de qualquer fato da Emissao que seja de 
competencia de definivao pelos Dcbenturistas, nos tcrmos da Clausula 9 
ahaixo, obrigando-se, tao-somente, a agir em cunfurmidade cum as instru<;oes 
que !he foram transmitidas pelos Debenturistas, nos termos da Clausula 9 
abaixo, c de acordo com as atribuir;;oes que !he sao conferidas por lei, pela 
Clausula 8.5 acima e pela> dernais disposio;oes desta Escritura de Emissao. 
Nesse sentido, o Agente Fiduciario nii.o possui qualquer responsabilidade 
sobre o resultado ou sobre os efeitos juridicus decorrentes do estrito 
cumprimento das orientar;;oes dos Debenturistas que !he forem transmitidas 
conforme definidas pelos Debenturistas, nos terrnos da Clausula 9 abaixo, c 
reproduzidas perante a Companbia. 

8.9 A atuar;;iio do Agente Fiduciario limita-sc ao escopo da Instru<;iio CVM 28, 
dos artigos aplicaveis da Lei das Suciedades pur Ar;;oes e desta Escritura de 
Emissao, estando o Agente Fiduciario isento, sob qualquer forma ou pretexto, 
de qualquer responsabilidade adicional que ni!o tenha decorrido das 
disposi96es legais e regulamentares aplicaveis e desta Escritura de Emissao. 

9. ASSEMBLE!A GERAL DE DEBENTUR!STAS 

9.1 Os Debenturistas poderao, a qualquer tempo, reunir-se em assembleia geral, 
de acordo com o disposto no artigo 71 da Lei das Sociedades por Ar;;oes, a 
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fim de deliberarem sobre materia de interesse da comunhao dos 
Debenturistas. 

9.2 As assemhleias gerais de Debenturistas poderao ser convocadas pelo Agente 
Fiduciario, pela Companhia, por Debenturistas que representem, no minima, 
I 0% ( dez por cento) das De bcnturcs em circula<;:iio, ou pel a CVM. 

9.3 A convocayiio das assembleias gerais de Debenturistas dar-se-a mediante 
an(meio publicado pelo menos 3 (tres) vezes nos termos da Cli\usula 6.27 
acima, respeitadas outras regras relacionadas a publicayiio de anuncio de 
convoca<;:il.o de assembleias gerais constantes da Lei das Soeiedades por 
A96es, da regulamenta<;:i'io aplicavel e desta Escrirura de Emissilo, ficando 
dispensada a convoca<;:iio no caso da presen9a da totalidade dos 
Debenturistas. 

9.4 As assembleias gerais de Debenturistas instalar-se-ao, em primeira 
convocayil.o, com a presen9a de titulares de, no minimo, metade das 
Debentures em eircu1a9ao e, em segunda convoca<;:iio, com qualquer quorum. 

9.5 A presidencia e a secretaria das assembleias gerais de Debenturistas caberilo 
aos Debenturistas eleitos por estes proprius ou aque1es que forem designados 
pe1aCVM. 

9.6 Nas dclibcra<;:ilcs das assembleias gerais de Debenturistas, a cada uma das 
Debentures em circu1ay1io cabera urn voto, admitida a constitui<;:ao de 
mandatario, Debenturista ou niio. Exceto pelo disposto na Clausu1a 9.6.1 
abaixo, todas as de1ibera<;:iies a serem tomadas em assembleia geral de 
Debenturistas dependerao de aprova9iio de Debenturistas representando, no 
minimo, 75% (setenta e cinco por cento) das Debentures em circula9il.O. 

9.6.1 Nao estao incluidos no quorum a que se retere a Clausula 9.6 acima: 

I. os quoruns cxprcssamentc previstos em outras C1ausu1as desta 
Escritura de Emissiio; e 

II. as altera<;:iles, que somente poderao ser propostas pe1a Companhia, 
que deverao ser aprovadas por Debenturistas representando, no 
minimo, 90% (noventa por cento) das Debentures em circu1a<;:iio, 
(a) das disposi<;:oes desta Ch\usu1a; (b) de qualquer dos quoruns 
previstos nesta Escritura de Emissao; (c) da Remunera9iio, exceto 
pclo disposto na Chiusula 6.14.2 acima; (d) de quaisquer datas de 
pagamento de quaisquer va1ores previstos nesta Escritura de 
Emissao; (e) do prazo de vigencia das Debentures; (1) da especie 
das Debentures; (g) das disposi<;:i'ies relativas a conversibilidade das 
Debentures: (h) da cria<;:ao de evento de repactua<;:iio; (i) das 
disposi96es relativas a resgate antecipado facu1tativo; U) das 
disposi<;:iles relativas a amortiza<;:iies antecipadas facultativas; 
(k) das disposiyilcs rclativas it Ofcrta Facu1tativa de Resgat~ . ' }f' 
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Antecipado; ou (l) da redao;;ao de qualquer Evento de 
Inadimplemento, observado que, ocorrendo a renuncia ou o pcrdao 
temponirio a urn Evento de Inadimplemento, aplicar-se-a o disposto 
na Clausula 9.6 acima. 

9.7 Para os fins desta Escritura de Emissao, "Debentures em circulacao" 
significam todas as Debentures subscritas e inlegralizadas e nao resgatadas, 
excluidas as Debentures mantidas em tesouraria e, ainda, adicionalmente, 
para fins de constituio;;ao de quorum, pertencentes, direta ou indiretamente, 
(i) it Companhia; (ii) a qualquer Controladora, a qualquer Controlada e/ou a 
qualquer coligada de qualquer das pessoas indicadas no item anterior; ou 
(iii) a qualquer diretor, conselheiro, conjuge, companheiro ou parente ate o 
3° (lerceiro) grau de qualquer das pessoas referidas nos itens anteriores. 

9.8 As deliberao;;oes tomadas pelos Debenturistas, no ambito de sua competencia 
legal, observado os quoruns previstos nesta Escritura de Emissiio, serao 
validas e eficazes perante a Companhia c obrigariio todos os Debenturistas, 
independentemente de seu comparecimento ou voto na respectiva assembleia 
geral de Debenturistas. 

9.9 0 Agente Fiduciario 
Debenturistas e prestar 
solicitadas. 

deveni comparecer 
aos Debenturistas as 

its assembleias 
informacoes que 

gerais de 
!he forem 

9.10 Aplica-se its assembleias gerais de Debenturistas, no que couber, o disposto 
na Lei das Socicdadcs por Acocs, sabre a assembleia geral de acionistas. 

10. DECLARAC:OES DA COMPANHtA 

I 0. I A Companhia, neste a to, declara que: 

I. e sociedadc dcvidamcntc organizada, constituida e existente sob a 
forma de sociedade por a~6es, de acordo com as leis brasileiras, 
com registro de companhia aberta perante a CVM; 

II. esta devidamente autorizada e obteve todas as autoriza<;:6es, 
inclusive, conformc aplicavcl, lcgais, societarias, regulat6rias e de 
terceiros, necessarias it celebracao desta Escritura de Emissao e ao 
cumprimento de todas as obriga<;:6es aqui previstas e it realiza<;:ao da 
Emissiio e da Oferta, tendo sido plenamente satisfeitos todos os 
requisitos legais, societarios, regulat6rios e de terceiros necessirios 
para tanto; 

III. os representantes legais da Companhia que assinam esta Escritura 
de Emissao tern, conforme o caso, podcrcs societirios e/ou 
delegados para assumir, em nome da Companhia, as obrigac6es. 

( 
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aqui previstas e, sendo mandatarios, tern os poderes legitimamente 
outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor; 

IV, esta Escritura de Emissiio e as obrigac;oes aqui previstas constituem 
obrigac;oes licitas, validas, vinculantes e eficazcs da Companhia, 
exequiveis de acordo com os seus termos e condiyoes; 

V, a celebrac;iio, os termos e condic;:oes desta Escritura de F:missao e o 
cumprimento das obrigay5es aqui previstas e a realizayiio da 
Emissao e da Oferta (a) nao infringem o estatuto social da 
Companhia; (b) niio infringem qualquer conlralo ou instrumento do 
qual a Companhia seja parte e/ou pelo qual qualquer de seus ativos 
esteja sujeito; (c) nao resultariio em (i) vencimento antecipado de 
qualquer obrigac;ao cstabclccida em qualquer contrato ou 
instrumento do qual a Companhia seja parte e/ou pdo qual qualquer 
de seus ativos esteja sujeito: ou (ii) rescisiio de qualquer desses 
contratos ou instrumentos; (d) niio resultariio na criac;iio de 
quaisquer onus ou gravames, judiciais ou extrajudiciais sabre 
qualquer ativo da Companhia; (e) niio infringern qualquer 
disposic;ao legal ou regularnentar a que a Companhia e/ou qualquer 
de seus ativos esteja sujeito; e (f) niio infringem qualquer ordem, 
decisiio ou senten<;:a administrativa, judicial ou arbitral que afetc a 
Cornpanhia e/ou qualquer de seus ativos; 

VI. esti adirnplente com o curnprimento das obriga.;:oes constantes desta 
Escritura de Emissiio, e nao ocorreu e niio existe, na presente data, 
qualquer Evento de lnadimplemento; 

VII. tern plena ciencia e concorda integralrnente corn a forma de 
divulgac;ao e apura.;:iio da Taxa DT, e a forma de calculo da 
Rernunerac;iio foi acordada por livre vontade da Companhia, em 
obscrvi\ncia ao principia da boa-fe; 

VIIL as inforrnac;oes prestadas por ocasiao do registro da Oferta pela 
CVM e constantes do prospecto preliminar da Oferta, incluindo o 
Formubirio de Referenda (em conjunto, "Prospecto Prelirninar"), e 
do Prospecto Definitivo ( o Prospecto Preliminar e o Prospecto 
Definitivo, em conjunto, "J'Jospe,:tos"), sao verdadeiras, 
consistentes, precisas, completas, corretas e suficientes, perrnitindo 
aos investidores urna tomada de decisiio fundamentada a respeito da 
Oferta; 

IX, os Prospcctos (a) contem e, na data de publica.;:iio do Anuncio de 
Inicio e na Data de lnlegraliza.;:ao, conteriio, todas as inforrnac;oes 
relevantes necessarias ao conhecimento, pelos investidores, da 
Oferta, das Debentures, da Cornpanhia e das Controladas, e de suas 
respectivas atividades e situac;ao cconornico-financeira, do~ risc<is 
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inerentes its atividades da Companhia e das Controladas, e 
quaisquer outras informayoes relevantes; (b) niio contem e, na data 
de publicayiio do An(mcio de Inicio e na Data de lntegralizayiio, niio 
conterao, declarayoes ou informa9oes falsas, inconsistentes, 
imprecisas, incompletas, incorretas ou insuficientcs; (c) niio con tern 
e, na data de publicayilo do Anuncio de Infcio e na Data de 
Integralizayao, nao conterao, omissoes de fatos relevantes; e 
(d) foram claborados de acordo com as normas pertinentes, 
incluindo as normas da CVM e as do C6digo ANBIMA; 

X. as opinioes, analises e previsoes (se houver) expressas nos 
Prospectus foram dadas de boa-fe, consideradas todas as 
circunstiincias relevantes no contexto da Ofcrta c com base em 
suposi9oes razoaveis; 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

os documentos e informac;:oes fornecidos ao Agente Fiduciario e/ou 
aos Debenturistas sao vcrdadeiros, consistentes, precisos, 
completos, corretos e suficientes, eslao atualizados ate a data em 
que foram fornecidos e incluem os documentos e informa9oes 
rclevantes para a tomada de decisao de investimento sobre as 
Debentures: 

as Demonstra96es Financeiras Consolidadas da Companhia relativas 
aos exercicios sociais encerrados em 31 de dezembro de 20 I 0, 20 II 
c 2012, represcntam corrctamcntc a posic;:iio patrimonial e financeira 
consolidada da Companhia naquelas datas e para aqueles periodos e 
foram devidamente elaboradas em conformidade com a Lei das 
Socicdadcs por A9ocs c com as regras emitidas pela CVM; 

esta, assim como as Controladas, cumprindo as leis, regulamentos, 
normas administrativas e determinac;:oes dos 6rgiios governamentais, 
autarquias ou instancias judiciais aplicaveis ao exercicio de suas 
atividades, exceto por aqueles questionados de boa-fc nas csferas 
administrativa e/ou judicial, cujos questionamentos estiio descritos 
nos Prospectus, e/ou cujo descumprimento que nao cause urn Efeito 
Adverso Rclcvante; 

esta, assim como as Controladas, em dia com o pagamento de todas 
as obrigac;:oes de natureza tributaria (municipal, estadual e federal), 
trabalhista, previdenciaria, ambiental e de qumsquer outras 
obriga9oes impostas por lei, exceto por aquclas qucstionadas de 
boa-fe nas esferas administrativa e/ou judicial ou CUJO 

descumprimento nao tenha urn Efeito Adverso Relevante; 

possui, assim como as Controladas, validas, eficazes, em perfeita 
ordem e em plena vigor todas as licenyas, concessoes, autoriza~oes, 
permissoes e alvan'ts, inclusive ambientais, aplicaveis ao exerd.:io 

i I I, 
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XVI. 

XVII. 

XVIII. 

de suas atividades, exceto por aquelas cuja ausencia nao tenha urn 
Efeito Adverso Relevante; 

inexiste, inclusive em rela91io as Controladas, (a) descumprimento 
de qualquer disposiyao contratual relevante, legal ou de qualquer 
ordcm judicial, administrativa ou arbitral; ou (b) qualquer processo, 
judicial, administrative ou arbitral, inqu6rito ou qualquer outro tipo 
de investigayiio governamental, em qualquer dos casus deste inciso, 
(i) que tenha urn Efeito Adverso Relevante; ou (ii) visando a anular, 
alterar, invalidar, questionar ou de qualquer forma afetar esta 
Escritura de Emissao; 

niio M qualquer ligayi'io entre a Companhia e o Agente Fiduciitrio 
que impc9a o Agentc Fiduciario de exercer plenamente suas 
funvoes; e 

a Companhia tern capital social autorizado descrito nos Prospectus e 
em eventuais materiais de marketing da Oferta; todas as a.,:oes em 
circulayao representativas do capital social da Companhia foram 
devida e validamente autorizadas; todas as a9oes em circulavilo 
representativas do capital social da Companhia foram e, quando da 
conversiio das Debentures em ayoes de emissao da Companhia, 
terao sido, devidamente emitidas, totalmente suhscritas e nao 
suj eitas a chamadas adicionais, e estarao de a cor do, em todos os 
aspectos relevantes, com a sua descri9iio nos Prospectus c em 
eventuais materiais de marketing da Oferta; e, exceto pelo direito de 
prioridade assegurado aos acionistas da Companhia no ambito da 
oferta prioritaria, nos termos do Contrato de Distribui91io, e pelo 
plano de op91io de compra ou subscriviio de av5es, confonne 
descrito nos Prospectus, nem os acionistas da Companhia ou 
quaisquer outras pessoas tern direito de prefen?ncia para subscri.,:ao 
ou compra de a9oes de emissiio da Companhia por ocasiao da 
conversao das Debentures; nenhuma das a9iies em circulavilo 
representativas do capital social da Companhia toram emitidas em 
viola91io a qualquer direito de preferencia ou direito similar de 
qualquer acionista e nao M limitayiies ou restriv5es com relaviio aos 
direitos dos acionistas de manter, volar ou transferir suas respectivas 
a.,:oes de cmissao da Companhia, exceto conforme descrito nos 
Prospectus e em eventuais materiais dt: marketing da Oferta. Com a 
conversao das Debentures em A9oes, todos os direitos e a 
propriedade sobre tais A9oes serao transferidos para os respectivos 
subscritores, livres e desembara.,:ados de quaisquer onus ou 
gravames, judiciais ou extrajudiciais ( exceto por aqueles que 
ten ham sido causados pelos Debenturistas ). 
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I 0.2 A Companhia, de forma irrevogavel e irretratavel, se obriga a indenizar os 
Debenturistas e o Agente Fiduciario por todos e quaisquer prejuizos, danos, 
perdas, custos e/ou despesas (incluindo custas judiciais e honorarios 
advocaticios) diretamente incorridos e comprovados pelos Debenturistas e/ou 
pelo Agente Fiduciario em razao da falsi dade e/ou incorre~ao de qualquer das 
declara~oes prestadas nos termos da Clausula 10.1 acima. 

I 0.3 Sem prejufzo do disposto na Cliiusula I 0.2 acima, a Companhia obriga-se a 
notificar, na mesma data em que tomar conhecimento, o Agente Fiduciario 
casu qualquer das declarao;:oes prestadas nos termos da Clausula 10.1 acm1a 
seja falsa e/ou incorreta na data em que foi prestada. 

11. DESPESAS 

11.1 Correrao por conta da Companhia lodos os wslos incorridos com a Oferta ou 
com a estruturayao, emissao, registro e execuyao das Debentures, incluindo 
publica~oes, inscri~oes, registros, contratayiio do Agente Fiduciario, do 
Escriturador. do Banco Liquidante, do Auditor Independente, da(s) agencia(s) 
de classificayao de risco e dos demais prestadores de servio;:os, e quaisquer 
outros custos relacionados as Debentures. 

12. DISPOSICOES GERAIS 

12.1 As obrigao;:oes assumidas nesta Escritura de Emissao tern cariiter irrevogiivel e 
irretratavel, obrigando as partes e seus sucessores, a qualquer titulo, ao seu 
integral cumprimento. 

12.2 Qualquer altera<;:iio a esta Escritura de Emissiio somente sera considerada 
viilida se formalizada por escrito, em instrumento proprio assinado por todas 
as partes. 

12.3 A invalidade ou nulidade, no todo ou em parte, de quaisquer das clausulas 
desta Escritura de Emissao nao afetani as demais, que permanecerilo va!idas e 
eficazes ate o cumprimento, pelas partes, de todas as suas obriga~oes aqui 
previstas. Ocorrendo a declarao;:iio de invalidade ou nulidade de qualquer 
clfmsula desta Escritura de Emissao, as partes se obrigam a negociar, no 
menor prazo possivel, em substitui~ao a clausula declarada inviilida ou nula, a 
inclusao, nesta Escritura de Emissiio, de termos e condi~oes viilidos que 
reflitam os termos e condio;:oes da clausula invalidada on nula, observados a 
inteno;:ao e o objetivo das partes quando da negocia.,:ao da climsula invalidada 
ou nul a e o contexto em que se insere. 

12.4 Qualquer toleriincia, exercicio parcial ou concessao entre as partes sera 
sempre considerado mera liberalidade, e nilo configurara reml.ncia on perda 
de qualquer direito, faculdade, privilegio, prerrogativa ou poderes conteri(jos 
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(inclusive de mandata), ncm implicara novayiio, altera<;:iio, transigencia, 
remissao, modifica<;iio ou reduc,:ao dos direitos e obriga<;:oes daqui 
decorrentes. 

12.5 As partes reconhecem esta Escritura de Emissao e as Debentures como titulos 
executivos extrajudiciais nos termos do artigo 585, incisos I c II, da Lei 
n. 0 5.869, de 11 de janeiro de 1973, conforme alterada ("C6digo de Processo 
Civil"). 

12.6 Para os fins desta Escritura de Emissiio, as partes poderao, a seu criteria 
exclusivo, requerer a execw,;ao especifica das obriga<;oes aqui assumidas, nos 
termos dos artigos 461, 461-A, 621, 632 e seguintes do C6digo de Processo 
Civil, sem prejuizo do direito de declarar o vencimento antecipado das 
obrigac,:iies decorrentes das Debentures, nos termos previstos nesta Escritura 
de Emissao. 

13. LEI DE REGEN CIA 

13.1 Es!a Escritura de Emissao e regida pelas leis da Republica Federativa do 
Brasil. 

14. FORO 

14.1 Fica elei!o o foro da Comarca da Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, 
com exclusao de qualquer outro, par mais privilegiado que seja, para dirimir 
as questiies porventura oriundas desta Escritura de Emissao. 

Estando assim certas e ajustadas, as partes, obrigando-se pur si e sucessores, firmam 
esta Escritura de Emissao em 4 (quatro) vias de igual tear e forma, juntamente com 
2 (duas) testcmunhas abaixo identificadas, que tambem a assinam. 

Sao Paulo, 27 de mar<; a de 2013. 

(As assinaturas seguem nas 3 (tres) paginas seguintes.) 

(Restante desta pagina intencionalmente deixado em branco.) 

\ 
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lnstrumento Particular de Escritura de Emissao PUblica de Debentures Conversfveis em Ac;Oes, da 
Especie Quirograf3ria, da Sexta Emissao de lochpe·Maxion S.A., celebrado em 
27 de marr;o de 2013, entre lochpe-Maxion S.A. e Pent:lgono S.A. Oistribuidora de Titulos e 
Val ores \tfobiliArios- Pigina de Assinaturas 1/3. 

Nome: 
Cargo: 

,, 

\ -r . :-------' ' . 

Dan loschpe 
Presk:lente 

!OCHPE-MAXION S.A. 

Nome: 
Cargo: 
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Instrumento Particular de Escritura de Emissao PUblica de Debentures Conversfveis em A90es, da 
Especie Quirograf2.ria, da Sexta Emissao de Iochpe-Maxion S.A., celebrado em 
27 de mars:o de 2013, entre lochpe-Maxion S,A. e Pentagono S.A. Distribuidora de Titulos e 
Valores MobiliB.rios- PB.gina de Assinaturas 2/3. 

PENTAGONO S.A. DISTRIHUIUORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS 

Nome;' 
Carg1/ 

I 

I. 
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Instrumento Particular de Escritura de Emissao PUblica de Debentures Conversiveis em A96es, da 
Especie Quirograf<iria, da Sexta Emissao de lochpe-Maxion S.A., celehrado em 
27 de maryo de 2013, entre lochpe-Maxion S,A. e Pentagon a S.A. Distribuidora de Titulos e 
Valores Mobili<irios- P<lgina de Assinaturas 3/3. 

Testemunhas: 

''I
..../1/v',;-

Nome: /i.'[',[K'L Af!,i~r:\ ilc./1·~ 
Id.: /,'"'~~\ ~:~.'-- --,_-;f' -:-:. 
CPF/MF: 
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MINUTA 
PRIMEIRO ADITAMENTO AO 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DE EMISSÃO PÚBLICA DE 
DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, DA 

SEXTA EMISSÃO DE IOCHPE-MAXION S.A. 

 

Celebram este "Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de 
Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, da Sexta Emissão de Iochpe-Maxion S.A." 
("Aditamento"): 

I. como emissora e ofertante das debêntures objeto da Escritura de Emissão (conforme definido 
abaixo) ("Debêntures"): 

IOCHPE-MAXION S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a 
Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede na Cidade de Cruzeiro, Estado de São 
Paulo, na Rua Dr. Othon Barcellos 83, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 
Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob o n.º 61.156.113/0001-75, com seus atos constitutivos 
registrados perante a Junta Comercial do Estado de Junta Comercial do Estado de São Paulo 
("JUCESP") sob o NIRE 35.300.014.022, neste ato representada nos termos de seu estatuto 
social ("Companhia"); e 

II. como agente fiduciário, nomeado na Escritura de Emissão, representando a comunhão dos 
titulares das Debêntures ("Debenturistas"): 

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira com sede 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas 4200, 
bloco 4, sala 514, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.343.682/0001-38, neste ato representada nos 
termos de seu estatuto social ("Agente Fiduciário"); 

(Termos iniciados por letra maiúscula utilizados neste Aditamento que não estiverem aqui definidos têm o 
significado que lhes foi atribuído no "Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures 
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, da Sexta Emissão de Iochpe-Maxion S.A.", celebrado em 
[•] de março de 2013, entre a Companhia e o Agente Fiduciário ("Escritura de Emissão").) 

CONSIDERANDO que: 

(A) as partes celebraram a Escritura de Emissão; 

(B) conforme previsto na Escritura de Emissão, foi realizado o Procedimento de Bookbuilding 
(conforme definido na Escritura de Emissão), no qual foi definida a Remuneração (conforme 
definido na Escritura de Emissão), correspondente a juros remuneratórios correspondentes a 
[•]% ([•] por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos 
Interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo", expressas na forma percentual ao ano, base 
252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP 
S.A. – Mercados Organizados, no informativo diário disponível em sua página na Internet 
(http://www.cetip.com.br) (Taxa DI), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata 
temporis por dias úteis decorridos, desde a Data de Integralização ou a data de pagamento de 
Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento; 

(C) as Debêntures ainda não foram subscritas e integralizadas, de modo que não se faz necessária a 
realização de assembleia geral de Debenturistas para aprovar as matérias objeto deste Aditamento; e 

(D) as partes desejam aditar e consolidar a Escritura de Emissão, conforme as alterações previstas 
neste Aditamento; 

que resolvem celebrar este Aditamento, de acordo com os seguintes termos e condições: 
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1. ADITAMENTO 

1.1 A Cláusula 2.1, incisos I e II, da Escritura de Emissão passarão a vigorar com a seguinte redação: 

"I. arquivamento e publicação das atas dos atos societários.  Nos termos do artigo 62, 
inciso I, da Lei das Sociedades por Ações: 

(a) a ata da RCA Preliminar foi arquivada na JUCESP em 13 de março de 2013 e 
publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo ("DOESP") e no jornal 
"Valor Econômico" em 8 de março de 2013; e 

(b) a ata da RCA da Emissão e da Oferta foi arquivada na JUCESP em 
[•] de [•] de 2013 e publicada no DOESP e no jornal "Valor Econômico" em 
[•] de [•] de 2013; 

II. inscrição desta Escritura de Emissão.  Nos termos do artigo 62, inciso II e parágrafo 3º, 
da Lei das Sociedades por Ações, esta Escritura de Emissão foi inscrita na JUCESP em 
[•] de [•] de 2013, e seus aditamentos serão inscritos na JUCESP;" 

1.2 As Cláusulas 5.2 e 5.2.1 da Escritura de Emissão passarão a vigorar com a seguinte redação: 

"5.2 Coleta de Intenções de Investimento.  Foi adotado o procedimento de coleta de intenções 
de investimento, organizado pelos Coordenadores, nos termos do artigo 23, parágrafos 1º 
e 2º, e do artigo 44 da Instrução CVM 400, sem recebimento de reservas, sem lotes 
mínimos ou máximos, tendo sido definida, com a Companhia, a Remuneração (conforme 
definido na Cláusula 6.14 abaixo, inciso II) ("Procedimento de Bookbuilding"). 

5.2.1 O resultado do Procedimento de Bookbuilding será divulgado por meio do anúncio de 
início da Oferta ("Anúncio de Início"), nos termos do artigo 23, parágrafo 2º, da 
Instrução CVM 400." 

1.3 A Cláusula 6.14, inciso II, da Escritura de Emissão passará a vigorar com a seguinte redação: 

"II. juros remuneratórios:  sobre o Valor Nominal de cada uma das Debêntures incidirão 
juros remuneratórios correspondentes a [•]% ([•] por cento) da variação acumulada 
das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra-
grupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) 
dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo diário 
disponível em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) ("Taxa DI") 
("Remuneração"), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por 
dias úteis decorridos, desde a Data de Integralização ou a data de pagamento de 
Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo 
pagamento.  Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das 
Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das 
Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, a Remuneração será 
paga semestralmente a partir da Data de Emissão, no dia 1º (primeiro) dos meses de 
abril e outubro de cada ano, ocorrendo o primeiro pagamento em 
1º de outubro de 2013 e o último, na Data de Vencimento, exceto se as Debêntures 
forem convertidas em Ações, nos termos da Cláusula 6.9 acima (e subcláusulas), caso 
em que, com relação às Debêntures convertidas em Ações, sem prejuízo do disposto 
na Cláusula 6.9.8 acima, a Remuneração será devida pro rata temporis desde a Data 
de Integralização ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, 
conforme o caso, até a respectiva data de pagamento, nos termos da Cláusula 6.9.9 
acima.  A Remuneração será calculada de acordo com a seguinte fórmula: 

( )1 VNeJ −×= FatorDI  
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Sendo que: 

J =  valor unitário da Remuneração devida em cada data de pagamento de 
Remuneração, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; 

VNe = Valor Nominal na Data de Emissão, informado/calculado com 8 (oito) casas 
decimais, sem arredondamento; 

FatorDI = produtório das Taxas DI com uso do percentual aplicado, desde a 
Data de Integralização ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente 
anterior, conforme o caso, inclusive, até a data de cálculo, exclusive, calculado com 
8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma: 

∏
=















 ×+=
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1k 100
S 1DIFator TDI  

Sendo que: 

k =  número de ordem de TDIk, variando de 1 (um) até nDI; 

nDI= número total de Taxas DI-Over, sendo "nDI" um número inteiro; 

S =   [inserir percentual aplicado sobre a Taxa DI-Over, informado com 
2 (duas) casas decimais, a ser definido no Procedimento de Bookbuilding]; 

TDIk=  fator da Taxa DI-Over, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais 
com arredondamento, da seguinte forma: 
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1
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 +=  

Sendo que: 

DIk=  Taxa DI-Over, divulgada pela CETIP, válida por 1 (um) dia útil (overnight), 
utilizada com 2 (duas) casas decimais. 

Observações: 

O fator resultante da expressão é considerado com 16 (dezesseis) casas 
decimais sem arredondamento. 

Efetua-se o produtório dos fatores diários  sendo que, a cada fator 
diário acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-
se o próximo fator diário, e assim por diante até o último considerado. 

Uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante "FatorDI" 
com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento." 

2. DECLARAÇÕES DA COMPANHIA 

2.1 A Companhia, neste ato, reitera todas as declarações prestadas na Escritura de Emissão, que se 
aplicam a este Aditamento, como se aqui estivessem transcritas. 
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3. RATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO 

3.1 Todos os demais termos e condições da Escritura de Emissão que não tiverem sido alterados 
por este Aditamento permanecem válidos e em pleno vigor, sendo transcrita abaixo a versão 
consolidada da Escritura de Emissão, refletindo as alterações objeto deste Aditamento. 

"INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DE EMISSÃO PÚBLICA DE 
DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, DA 

SEXTA EMISSÃO DE IOCHPE-MAXION S.A. 

Celebram este "Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Conversíveis em 
Ações, da Espécie Quirografária, da Sexta Emissão de Iochpe-Maxion S.A." ("Escritura de Emissão"): 

I. como emissora e ofertante das debêntures objeto desta Escritura de Emissão ("Debêntures"): 

IOCHPE-MAXION S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a 
Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede na Cidade de Cruzeiro, Estado de São 
Paulo, na Rua Dr. Othon Barcellos 83, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 
Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob o n.º 61.156.113/0001-75, com seus atos constitutivos 
registrados perante a Junta Comercial do Estado de Junta Comercial do Estado de São Paulo 
("JUCESP") sob o NIRE 35.300.014.022, neste ato representada nos termos de seu estatuto 
social ("Companhia"); e 

II. como agente fiduciário, nomeado nesta Escritura de Emissão, representando a comunhão dos 
titulares das Debêntures ("Debenturistas"): 

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira com sede 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas 4200, 
bloco 4, sala 514, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.343.682/0001-38, neste ato representada nos 
termos de seu estatuto social ("Agente Fiduciário"); 

que resolvem celebrar esta Escritura de Emissão, de acordo com os seguintes termos e condições: 

1. AUTORIZAÇÃO 

1.1 A (i) emissão das Debêntures, nos termos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações") ("Emissão"); e (ii) oferta pública de 
distribuição de Debêntures, nos termos da Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme 
alterada ("Lei do Mercado de Valores Mobiliários"), da Instrução CVM n.º 400, de 
29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), da Instrução CVM 
n.º 471, de 8 de agosto de 2008 ("Instrução CVM 471"), e das demais disposições legais e 
regulamentares aplicáveis, com exclusão do direito de preferência aos atuais acionistas da 
Companhia na subscrição das Debêntures, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das 
Sociedades por Ações e do artigo 8º, parágrafo 2º, do Estatuto Social, porém, com prioridade 
aos atuais acionistas para a subscrição de determinada quantidade de Debêntures no âmbito 
da Oferta, nos termos do artigo 21 da Instrução CVM 400 ("Oferta"), serão realizadas com 
base nas deliberações: 

I. da reunião do conselho de administração da Companhia realizada em 
7 de março de 2013 ("RCA Preliminar"); e 

II. da reunião do conselho de administração da Companhia realizada em 
[•] de março de 2013 ("RCA da Emissão e da Oferta"). 
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2. REQUISITOS 

2.1 A Emissão e a Oferta serão realizadas com observância aos seguintes requisitos: 

I. arquivamento e publicação das atas dos atos societários.  Nos termos do artigo 62, 
inciso I, da Lei das Sociedades por Ações: 

(a) a ata da RCA Preliminar foi arquivada na JUCESP em 13 de março de 2013 e 
publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo ("DOESP") e no jornal 
"Valor Econômico" em 8 de março de 2013; e 

(b) a ata da RCA da Emissão e da Oferta foi arquivada na JUCESP em 
[•] de [•] de 2013 e publicada no DOESP e no jornal "Valor Econômico" em 
[•] de [•] de 2013; 

II. inscrição desta Escritura de Emissão.  Nos termos do artigo 62, inciso II e 
parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, esta Escritura de Emissão foi inscrita 
na JUCESP em [•] de [•] de 2013, e seus aditamentos serão inscritos na JUCESP; 

III. registro para distribuição.  As Debêntures serão registradas para distribuição no 
mercado primário por meio (a) do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos 
("MDA"), administrado e operacionalizado pela CETIP S.A. – Mercados 
Organizados ("CETIP"), sendo a distribuição das Debêntures liquidada 
financeiramente por meio da CETIP; e (b) do DDA – Sistema de Distribuição de 
Ativos ("DDA"), administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa 
de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA"), sendo a distribuição 
liquidada financeiramente por meio da BM&FBOVESPA; 

IV. registro para negociação e custódia eletrônica.  As Debêntures serão registradas 
para negociação no mercado secundário por meio (a) do Módulo CETIP21 – Títulos 
e Valores Mobiliários ("CETIP21"), administrado e operacionalizado pela CETIP, 
sendo as negociações das Debêntures liquidadas financeiramente por meio da 
CETIP e as Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP; e (b) do Sistema 
BOVESPAFIX ("BOVESPAFIX"), administrado e operacionalizado pela 
BM&FBOVESPA, sendo as negociações das Debêntures liquidadas financeiramente 
por meio da BM&FBOVESPA e as Debêntures custodiadas eletronicamente na 
BM&FBOVESPA; 

V. registro pela CVM.  A Oferta será registrada pela CVM, nos termos da Lei do 
Mercado de Valores Mobiliários, da Instrução CVM 400 e das demais disposições 
legais e regulamentares aplicáveis, observado o procedimento simplificado para 
registro de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários previsto na 
Instrução CVM 471 e no convênio celebrado para esse fim em 20 de agosto de 2008, 
entre a CVM e ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais ("ANBIMA") ("Convênio CVM-ANBIMA"); e 

VI. análise prévia pela ANBIMA.  A Oferta será objeto de análise prévia pela ANBIMA, 
no âmbito do "Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as 
Atividades Conveniadas" ("Código ANBIMA") e do Convênio CVM-ANBIMA. 
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3. OBJETO SOCIAL DA COMPANHIA 

3.1 A Companhia tem por objeto social (i) a fabricação, usinagem, montagem, distribuição ou venda 
de quaisquer tipos de motores, veículos, tratores agrícolas e industriais, de máquinas e 
implementos agrícolas, máquinas rodoviárias e de construção de colheitadeiras automotrizes, 
bem como quaisquer aparelhos, instrumentos sobressalentes e acessórios dos mesmos, 
equipamentos motorizados ou não, componentes para indústria metalúrgica, ferroviária e 
automobilística, ferramentas, ferramental, caixa de armazenamento e outros produtos conexos 
utilizados na produção industrial, bem como a exploração da indústria de fundição, esmaltação, 
estanhação, plástico, metalúrgica, mecânica em todas suas aplicações e formas, bem como o 
comércio, beneficiamento, exportação, importação e distribuição dos produtos pertinentes ao 
ramo; (ii) a importação de matérias-primas e produtos intermediários para a industrialização de 
produtos acabados relacionados com o objeto social, destinados à comercialização; (iii) a 
prestação de serviços de assistência técnica a outras empresas do mesmo ramo; (iv) a assistência 
técnica, locação de serviços, intermediação comercial por conta própria ou de terceiros, comissão 
ou consignação relativas ao objeto social; (v) a locação de bens pertencentes ao seu ativo 
imobilizado; (vi) a participação em outras sociedades nacionais ou estrangeiras como sócia, 
quotista ou acionista; (vii) a representação de outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, por 
conta própria ou de terceiros, em conexão com os objetivos mencionados; (viii) a implantação e 
manutenção de centros de treinamento para o uso de seus produtos; e (ix) o desenvolvimento de 
culturas experimentais em áreas rurais próprias ou de terceiros. 

4. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 

4.1 Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão serão integralmente utilizados 
para reperfilamento de passivos financeiros da Companhia. 

5. CARACTERÍSTICAS DA OFERTA 

5.1 Colocação.  As Debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição, nos termos da Lei do 
Mercado de Valores Mobiliários, da Instrução CVM 400, da Instrução CVM 471 e das demais 
disposições legais e regulamentares aplicáveis, com exclusão do direito de preferência aos 
atuais acionistas da Companhia na subscrição das Debêntures, nos termos do artigo 172, 
inciso I, da Lei das Sociedades por Ações e do artigo 8º, parágrafo 2º, do Estatuto Social, 
porém, com prioridade aos atuais acionistas para a subscrição de determinada quantidade de 
Debêntures no âmbito da Oferta, nos termos do artigo 21 da Instrução CVM 400, sob o 
regime de garantia firme de colocação, com relação à totalidade das Debêntures, nos termos 
do "Contrato de Coordenação e Distribuição Pública de Debêntures Conversíveis em Ações, da 
Espécie Quirografária, da Sexta Emissão de Iochpe-Maxion S.A." ("Contrato de Distribuição"), 
com a intermediação de Banco Itaú BBA S.A. ("Coordenador Líder") e Banco Fator S.A. 
("Banco Fator", e, em conjunto com o Coordenador Líder, "Coordenadores"), instituições 
integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários. 

5.2 Coleta de Intenções de Investimento.  Foi adotado o procedimento de coleta de intenções de 
investimento, organizado pelos Coordenadores, nos termos do artigo 23, parágrafos 1º e 2º, e 
do artigo 44 da Instrução CVM 400, sem recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou 
máximos, tendo sido definida, com a Companhia, a Remuneração (conforme definido na 
Cláusula 6.14 abaixo, inciso II) ("Procedimento de Bookbuilding"). 

5.2.1 O resultado do Procedimento de Bookbuilding será divulgado por meio do anúncio de início da 
Oferta ("Anúncio de Início"), nos termos do artigo 23, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400. 
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5.3 Prazo de Subscrição.  Respeitados (i) o atendimento dos requisitos a que se refere a Cláusula 2 
acima; (ii) a concessão do registro da Oferta pela CVM; (iii) a publicação do Anúncio de Início; 
(iv) a disponibilização, aos investidores, do prospecto definitivo da Oferta, incluindo o 
formulário de referência, elaborado pela Companhia em conformidade com a Instrução CVM 
n.º 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 480") ("Formulário 
de Referência") (em conjunto, "Prospecto Definitivo"); e (v) o prazo limite de validade da 
garantia firme de colocação prestada pelos Coordenadores nos termos do Contrato de 
Distribuição, as Debêntures serão subscritas, a qualquer tempo, em até 6 (seis) meses contados 
da data de publicação do Anúncio de Início. 

5.4 Forma de Subscrição e de Integralização e Preço de Integralização.  As Debêntures serão 
subscritas e integralizadas por meio do MDA e do DDA, em uma mesma data, à vista, no ato 
da subscrição ("Data de Integralização"), e em moeda corrente nacional, pelo Valor Nominal 
(conforme definido na Cláusula 6.4 abaixo).  

5.5 Negociação.  As Debêntures serão registradas para negociação no mercado secundário por 
meio do CETIP21 e do BOVESPAFIX. 

6. CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO E DAS DEBÊNTURES 

6.1 Número da Emissão.  As Debêntures representam a sexta emissão de debêntures da 
Companhia. 

6.2 Valor Total da Emissão.  O valor total da Emissão será de R$320.000.000,00 (trezentos e vinte 
milhões de reais), na Data de Emissão (conforme definido na Cláusula 6.11 abaixo). 

6.3 Quantidade.  Serão emitidas 320.000 (trezentas e vinte mil) Debêntures. 

6.4 Valor Nominal.  As Debêntures terão valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais), na 
Data de Emissão ("Valor Nominal"). 

6.5 Séries.  A Emissão será realizada em série única. 

6.6 Forma e Comprovação de Titularidade.  As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, 
escritural, sem emissão de certificados ou cautelas, sendo que, para todos os fins de direito, a 
titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato de conta de depósito emitido pelo 
Escriturador (conforme definido na Cláusula 6.7 abaixo), e, adicionalmente, (i) com relação às 
Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na CETIP, será expedido por esta 
extrato em nome do Debenturista, que servirá de comprovante de titularidade de tais 
Debêntures; e (ii) com relação às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na 
BM&FBOVESPA, será expedido por esta extrato em nome do Debenturista, que servirá de 
comprovante de titularidade de tais Debêntures. 

6.7 Escriturador Mandatário.  A instituição prestadora de serviços de escrituração das Debêntures é 
Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima 3400, 10º andar, inscrita no CNPJ sob o 
n.º 61.194.353/0001-64 ("Escriturador"). 

6.8 Banco Liquidante.  A instituição prestadora de serviços de banco liquidante das Debêntures é 
Itaú Unibanco S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, inscrita no CNPJ sob o 
n.º 60.701.190/0001-04 ("Banco Liquidante"). 

6.9 Conversibilidade.  As Debêntures serão conversíveis em ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, de emissão da Companhia ("Ações"), nos termos do artigo 57 da Lei das 
Sociedades por Ações e desta Cláusula 6.9 (e subcláusulas). 
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6.9.1 As Debêntures, à opção dos Debenturistas, poderão ser convertidas em Ações, a qualquer tempo, 
exceto em dia de assembleia geral de acionistas da Companhia e exceto pela Data de Vencimento 
(conforme definido na Cláusula 6.12 abaixo), até a efetiva quitação de todas as obrigações 
pecuniárias previstas nesta Escritura de Emissão ("Período de Conversão").  A conversão poderá se 
referir à parte ou à totalidade das Debêntures de titularidade do respectivo Debenturista. 

6.9.2 As Debêntures serão convertidas em Ações de acordo com a seguinte fórmula: 

Quantidade de Ações = VN/Preço de Conversão por Ação, onde: 

"Quantidade de Ações" significa a quantidade de Ações em que cada Debênture poderá ser 
convertida , desconsiderando-se as frações; 

"VN" significa o Valor Nominal de cada uma das Debêntures; e 

"Preço de Conversão por Ação" significa: 

(i) R$30,303030, correspondente a 114,21% (cento e quatorze inteiros e vinte e um centésimos 
por cento) da média dos preços de fechamento por Ação dos 20 (vinte) pregões da BM&FBOVESPA 
imediatamente anteriores à data da RCA Preliminar ("Preço de Conversão por Ação Original"); ou 

(ii) caso, a qualquer tempo durante o Período de Conversão, ocorra qualquer emissão de Ações 
pela Companhia, para subscrição pública ou particular, exceto se tal emissão decorrer do 
exercício de plano de opção de compra de ações já existente na Data de Emissão ou que venha 
a ser aprovado posteriormente à Data de Emissão, o Preço de Conversão por Ação passará a 
ser o menor valor entre (a) o preço de emissão por Ação objeto de tal emissão; ou (b) o Preço 
de Conversão por Ação Original. 

Tendo em vista a fórmula acima, na Data de Emissão, cada Debênture corresponderá a 
33 (trinta e três) Ações. 

6.9.3 A quantidade de Ações em que cada Debênture poderá ser convertida, nos termos da 
Cláusula 6.9.2 acima, (i) será automaticamente ajustada por qualquer bonificação, 
desdobramento ou grupamento de Ações, ou redução de capital com cancelamento de Ações, 
a qualquer título, que vier a ocorrer a partir da Data de Emissão; e (ii) não será ajustada por 
proventos pagos ou a serem pagos às Ações, tais como dividendos, juros sobre o capital 
próprio ou quaisquer outras distribuições de lucros.  Assim, por exemplo, (a) em caso de 
grupamento de ações, o Preço de Conversão deverá ser multiplicado pela mesma razão 
referente ao grupamento das Ações; e (b) em caso de desdobramento de ações ou 
bonificações, o Preço de Conversão deverá ser dividido pela mesma razão referente ao 
desdobramento das Ações ou pela mesma razão utilizada para a bonificação. 

6.9.4 Os Debenturistas que desejarem converter suas Debêntures em Ações, nos termos previstos 
acima, deverão exercer esse direito durante o Período de Conversão da seguinte forma 
("Solicitação de Conversão"): 

I. com relação às Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na CETIP, por 
meio dos procedimentos da CETIP, mediante a indicação da quantidade de 
Debêntures de sua titularidade que serão objeto da conversão; 

II. com relação às Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na 
BM&FBOVESPA, por meio dos procedimentos da BM&FBOVESPA, mediante a indicação 
da quantidade de Debêntures de sua titularidade que serão objeto da conversão; e 

III. com relação às Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na CETIP ou 
na BM&FBOVESPA, por meio dos procedimentos do Escriturador, mediante a indicação 
da quantidade de Debêntures de sua titularidade que serão objeto da conversão. 
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6.9.5 A CETIP ou a BM&FBOVESPA, conforme o caso, informarão o Escriturador sobre a(s) 
conversão(ões).  O Escriturador (i) fará o controle e a confirmação da Solicitação de Conversão 
e da verificação da quantidade de Debêntures de titularidade do respectivo Debenturista; e 
(ii) informará, na mesma data, a Companhia, o Agente Fiduciário e o Banco Liquidante. 

6.9.6 Para todos os efeitos legais, a data de conversão das Debêntures será a data de recebimento 
da Solicitação de Conversão ("Data de Conversão"), desde que a mesma tenha sido 
confirmada nos termos da Cláusula 6.9.5 acima. 

6.9.7 A Companhia depositará no Escriturador, que também é a instituição escrituradora das Ações, no 
prazo de até 3 (três) Dias Úteis (conforme definido na Cláusula 6.22 abaixo) contados da respectiva 
Data de Conversão, a quantidade de Ações correspondentes à quantidade de Debêntures 
convertidas.  Quaisquer tributos e despesas relacionados ao depósito serão pagos pela Companhia. 

6.9.8 As frações de Ações decorrentes da conversão, nos termos desta Escritura de Emissão, serão 
devidas pela Companhia, em espécie, devendo seu pagamento ser realizado no prazo de até 
3 (três) Dias Úteis contados da respectiva Data de Conversão. 

6.9.9 A Remuneração relativa às Debêntures que tenham sido objeto de conversão será (i) calculada 
pro rata temporis desde a Data de Integralização ou a data de pagamento de Remuneração 
imediatamente anterior, conforme o caso, até a respectiva data de pagamento, conforme 
prevista no item (ii) abaixo; e (ii) devida no prazo de até 3 (três) Dias Úteis contados da 
respectiva Data de Conversão, por meio dos procedimentos do Escriturador. 

6.9.10 A conversão de qualquer Debênture em Ações implicará, automaticamente, o cancelamento da 
respectiva Debênture, bem como a perda dos direitos referentes à Debênture previstos nesta 
Escritura de Emissão. 

6.9.11 As Ações resultantes da conversão das Debêntures terão as mesmas características e condições 
e gozarão dos mesmos direitos e vantagens das demais ações ordinárias de emissão da 
Companhia, nos termos de seu estatuto social, bem como a quaisquer direitos deliberados em 
atos societários da Companhia, a partir da Data de Conversão, inclusive no que se refere aos 
dividendos que venham a ser aprovados a partir da Data de Conversão. 

6.9.12 Os aumentos de capital decorrentes da conversão das Debêntures em Ações, observada a 
forma estabelecida no artigo 166, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações e no estatuto 
social da Companhia, serão arquivados na JUCESP no prazo de até 30 (trinta) dias contados da 
data da respectiva efetivação. 

6.9.13 Nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações, o critério 
escolhido para a fixação do preço de emissão das Ações a serem emitidas em decorrência da 
conversão das Debêntures será determinado conforme estabelecido na Cláusula 6.9.2 acima. 

6.10 Espécie.  As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei das 
Sociedades por Ações. 

6.11 Data de Emissão.  Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 
1º de abril de 2013 ("Data de Emissão"). 

6.12 Prazo e Data de Vencimento.  Ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado das Debêntures, 
de conversão das Debêntures em Ações, nos termos da Cláusula 6.9 acima (e subcláusulas), 
e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos 
previstos nesta Escritura de Emissão, o prazo das Debêntures será de 5 (cinco) anos, contados 
da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 1º de abril de 2018 ("Data de Vencimento"). 

6.13 Pagamento do Valor Nominal.  Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate 
antecipado das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das 
Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, o Valor Nominal de cada uma das 
Debêntures será amortizado em uma parcela única, na Data de Vencimento, exceto se as 
Debêntures forem convertidas em Ações, nos termos da Cláusula 6.9 acima (e subcláusulas). 
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6.14 Remuneração.  A remuneração de cada uma das Debêntures será a seguinte: 

I. atualização monetária:  o Valor Nominal de cada uma das Debêntures não será 
atualizado monetariamente; e 

II. juros remuneratórios:  sobre o Valor Nominal de cada uma das Debêntures incidirão 
juros remuneratórios correspondentes a [•]% ([•] por cento) da variação acumulada 
das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra-
grupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e 
dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo diário 
disponível em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) ("Taxa DI") 
("Remuneração"), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis 
por dias úteis decorridos, desde a Data de Integralização ou a data de pagamento de 
Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo 
pagamento.  Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado 
das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das 
Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, a Remuneração será 
paga semestralmente a partir da Data de Emissão, no dia 1º (primeiro) dos meses de 
abril e outubro de cada ano, ocorrendo o primeiro pagamento em 
1º de outubro de 2013 e o último, na Data de Vencimento, exceto se as Debêntures 
forem convertidas em Ações, nos termos da Cláusula 6.9 acima (e subcláusulas), caso 
em que, com relação às Debêntures convertidas em Ações, sem prejuízo do disposto 
na Cláusula 6.9.8 acima, a Remuneração será devida pro rata temporis desde a Data 
de Integralização ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, 
conforme o caso, até a respectiva data de pagamento, nos termos da Cláusula 6.9.9 
acima.  A Remuneração será calculada de acordo com a seguinte fórmula: 

( )1 VNeJ −×= FatorDI  

Sendo que: 

J =  valor unitário da Remuneração devida em cada data de pagamento de 
Remuneração, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; 

VNe = Valor Nominal na Data de Emissão, informado/calculado com 8 (oito) 
casas decimais, sem arredondamento; 

FatorDI = produtório das Taxas DI com uso do percentual aplicado, desde a 
Data de Integralização ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente 
anterior, conforme o caso, inclusive, até a data de cálculo, exclusive, calculado com 
8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma: 
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Sendo que: 

k =  número de ordem de TDIk, variando de 1 (um) até nDI; 

nDI= número total de Taxas DI-Over, sendo "nDI" um número inteiro; 

S =   [inserir percentual aplicado sobre a Taxa DI-Over, informado com 
2 (duas) casas decimais, a ser definido no Procedimento de Bookbuilding]; 
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TDIk=  fator da Taxa DI-Over, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas 
decimais com arredondamento, da seguinte forma: 

11
100
DI

TDI
252
1

k
k −







 +=  

Sendo que: 

DIk=  Taxa DI-Over, divulgada pela CETIP, válida por 1 (um) dia útil (overnight), 
utilizada com 2 (duas) casas decimais. 

Observações: 

O fator resultante da expressão é considerado com 16 (dezesseis) 
casas decimais sem arredondamento. 

Efetua-se o produtório dos fatores diários  sendo que, a cada fator 
diário acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, 
aplicando-se o próximo fator diário, e assim por diante até o último considerado. 

Uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante "FatorDI" 
com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento. 

6.14.1 Observado o disposto na Cláusula 6.14.2 abaixo, se, quando do cálculo de quaisquer 
obrigações pecuniárias relativas às Debêntures previstas nesta Escritura de Emissão, a Taxa DI 
não estiver disponível, será utilizado, em sua substituição, o percentual correspondente à 
última Taxa DI divulgada oficialmente até a data do cálculo, não sendo devidas quaisquer 
compensações financeiras, multas ou penalidades entre a Companhia e/ou os Debenturistas, 
quando da divulgação posterior da Taxa DI. 

6.14.2 Na hipótese de extinção, limitação e/ou não divulgação da Taxa DI por mais de 10 (dez) dias 
consecutivos após a data esperada para sua apuração e/ou divulgação, ou no caso de 
impossibilidade de aplicação da Taxa DI às Debêntures por proibição legal ou judicial, será utilizado 
o novo parâmetro legalmente estabelecido em substituição à Taxa DI.  Caso não haja um novo 
parâmetro legalmente estabelecido, o Agente Fiduciário deverá, no prazo de até 5 (cinco) dias 
contados da data de término do prazo de 10 (dez) dias consecutivos ou da data de extinção da 
Taxa DI ou de impossibilidade de aplicação da Taxa DI por proibição legal ou judicial, conforme o 
caso, convocar assembleia geral de Debenturistas para deliberar, em comum acordo com a 
Companhia e observada a regulamentação aplicável, sobre o novo parâmetro de remuneração das 
Debêntures a ser aplicado, que deverá ser aquele que melhor reflita as condições do mercado 
vigentes à época.  Até a deliberação desse novo parâmetro de remuneração das Debêntures, 
quando do cálculo de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures previstas nesta 
Escritura de Emissão, será utilizado, para apuração da Taxa DI, o percentual correspondente à 
última Taxa DI divulgada oficialmente, não sendo devidas quaisquer compensações entre a 
Companhia e/ou os Debenturistas quando da deliberação do novo parâmetro de remuneração para 
as Debêntures.  Caso a Taxa DI volte a ser divulgada antes da realização da assembleia geral de 
Debenturistas prevista acima, referida assembleia geral de Debenturistas não será realizada, e a 
Taxa DI, a partir da data de sua divulgação, passará a ser novamente utilizada para o cálculo de 
quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures previstas nesta Escritura de Emissão, sendo 
certo que, até a data de divulgação da Taxa DI nos termos aqui previstos, quando do cálculo de 
quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures previstas nesta Escritura de Emissão, será 
utilizado, para apuração da Taxa DI, o percentual correspondente à última Taxa DI divulgada 
oficialmente.  Caso, na assembleia geral de Debenturistas prevista acima, não haja acordo sobre a 
nova remuneração das Debêntures entre a Companhia e Debenturistas representando, no mínimo, 
75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em circulação: 
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I. prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da realização da assembleia 
geral de Debenturistas prevista acima, a Companhia deverá divulgar um aviso aos 
Debenturistas, comunicando: 

(a) a falta de acordo sobre a nova remuneração das Debêntures nos termos 
previstos acima; 

(b) a data de realização do resgate antecipado a que se refere o inciso III abaixo, a 
qual será a primeira data entre (i) o 30º (trigésimo) dia contado da data da 
realização da assembleia geral de Debenturistas prevista acima; ou (ii) a Data 
de Vencimento ("Data de Resgate"); e 

(c) o direito dos Debenturistas de converter parte ou a totalidade das Debêntures de 
titularidade do respectivo Debenturista em Ações, nos termos da Cláusula 6.9 acima 
(e subcláusulas), durante até o Dia Útil imediatamente anterior à Data de Resgate; 

II. a qualquer tempo até o Dia Útil imediatamente anterior à Data de Resgate, os 
Debenturistas que o desejarem poderão converter parte ou a totalidade das 
Debêntures de titularidade do respectivo Debenturista em Ações, nos termos da 
Cláusula 6.9 acima (e subcláusulas); 

III. na Data de Resgate, a Companhia obriga-se a resgatar a totalidade das Debêntures 
em circulação, com seu consequente cancelamento, pelo Valor Nominal de cada 
uma das Debêntures em circulação, acrescido da Remuneração, calculada pro rata 
temporis desde a Data de Integralização ou a data de pagamento de Remuneração 
imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento; e 

IV. quando do cálculo de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures 
previstas nesta Escritura de Emissão, será utilizado, para apuração da Taxa DI, o 
percentual correspondente à última Taxa DI divulgada oficialmente. 

6.15 Repactuação Programada.  Não haverá repactuação programada. 

6.16 Resgate Antecipado Facultativo.  Exceto pelo disposto na Cláusula 6.18 abaixo, a Companhia não 
poderá, voluntariamente, realizar o resgate antecipado facultativo de qualquer das Debêntures. 

6.17 Amortização Antecipada Facultativa.  A Companhia não poderá, voluntariamente, realizar a 
amortização antecipada facultativa de qualquer das Debêntures. 

6.18 Oferta Facultativa de Resgate Antecipado.  A Companhia poderá realizar, a qualquer tempo, 
oferta facultativa de resgate antecipado, total ou parcial, das Debêntures em circulação, com o 
consequente cancelamento de tais Debêntures, que será endereçada a todos os Debenturistas, 
sem distinção, assegurada a igualdade de condições a todos os Debenturistas, para aceitar o 
resgate antecipado das Debêntures de que forem titulares, de acordo com os termos e 
condições previstos abaixo ("Oferta Facultativa de Resgate Antecipado"): 

I. a Companhia realizará a Oferta Facultativa de Resgate Antecipado por meio de 
comunicação ao Agente Fiduciário e, na mesma data, por meio de publicação de 
anúncio nos termos da Cláusula 6.27 abaixo ("Edital de Oferta Facultativa de 
Resgate Antecipado"), o qual deverá descrever os termos e condições da Oferta 
Facultativa de Resgate Antecipado, incluindo (a) se a Oferta Facultativa de Resgate 
Antecipado será relativa à totalidade ou a parte das Debêntures em circulação; 
(b) caso a Oferta Facultativa de Resgate Antecipado se refira a parte das 
Debêntures em circulação, a quantidade de Debêntures em circulação objeto da 
Oferta Facultativa de Resgate Antecipado, observado o disposto no inciso V abaixo; 
(c) se a Oferta Facultativa de Resgate Antecipado estará condicionada à aceitação 
desta por uma quantidade mínima de Debêntures; (d) o valor do prêmio de resgate 
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antecipado, caso exista, que não poderá ser negativo; (e) a forma de manifestação 
dos Debenturistas que optarem pela adesão à Oferta Facultativa de Resgate 
Antecipado, observado o disposto no inciso II abaixo; (f) a data efetiva para o 
resgate antecipado e o pagamento das Debêntures indicadas por seus respectivos 
titulares em adesão à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado; e (g) demais 
informações necessárias para tomada de decisão pelos Debenturistas e à 
operacionalização do resgate antecipado das Debêntures indicadas por seus 
respectivos titulares em adesão à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado; 

II. após a publicação do Edital de Oferta Facultativa de Resgate Antecipado, os 
Debenturistas que optarem pela adesão à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado 
terão o prazo de 10 (dez) Dias Úteis para se manifestarem formalmente perante a 
Companhia, findo o qual a Companhia terá o prazo de 3 (três) Dias Úteis para 
proceder à liquidação da Oferta Facultativa de Resgate Antecipado, a qual ocorrerá 
em uma única data para todas as Debêntures indicadas por seus respectivos 
titulares em adesão à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado, observado que a 
Companhia somente poderá resgatar antecipadamente a quantidade de 
Debêntures que tenham sido indicadas por seus respectivos titulares em adesão à 
Oferta Facultativa de Resgate Antecipado; 

III. a Companhia deverá (a) na respectiva data de término do prazo de adesão à Oferta 
Facultativa de Resgate Antecipado, confirmar ao Agente Fiduciário a respectiva 
data do resgate antecipado; e (b) com antecedência mínima de 2 (dois) Dias Úteis 
da respectiva data do resgate antecipado, comunicar ao Escriturador, ao Banco 
Liquidante, à CETIP e à BM&FBOVESPA a respectiva data do resgate antecipado; 

IV. o valor a ser pago em relação a cada uma das Debêntures indicadas por seus 
respectivos titulares em adesão à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado será 
equivalente ao Valor Nominal, acrescido (a) da Remuneração, calculada pro rata 
temporis desde a Data de Integralização ou a data de pagamento de Remuneração 
imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento; e 
(b) se for o caso, de prêmio de resgate antecipado a ser oferecido aos 
Debenturistas, a exclusivo critério da Companhia, o qual não poderá ser negativo; 

V. caso a Companhia opte pelo resgate antecipado parcial das Debêntures e a 
quantidade de Debêntures que tenham sido indicadas em adesão à Oferta Facultativa 
de Resgate Antecipado seja maior do que a quantidade à qual a Oferta Facultativa de 
Resgate Antecipado foi originalmente direcionada, então o resgate antecipado será 
feito mediante sorteio, coordenado pelo Agente Fiduciário e cujo procedimento será 
definido no Edital de Oferta Facultativa de Resgate Antecipado.  Os Debenturistas 
sorteados serão informados, por escrito, sobre o resultado do sorteio, com, no 
mínimo, 2 (dois) Dias Úteis de antecedência da data do resgate antecipado; 

VI. o pagamento das Debêntures resgatadas antecipadamente por meio da Oferta 
Facultativa de Resgate Antecipado será realizado nos termos da Cláusula 6.21 
abaixo; e 

VII. com relação às Debêntures (a) que estejam custodiadas eletronicamente na CETIP, o 
resgate antecipado será realizado em conformidade os procedimentos operacionais 
da CETIP, sendo que todas as etapas desse processo, tais como habilitação dos 
Debenturistas, qualificação, sorteio, apuração, rateio e validação da quantidade de 
Debêntures a serem resgatadas antecipadamente serão realizadas fora do âmbito da 
CETIP; (b) que estejam custodiadas eletronicamente na BM&FBOVESPA, o resgate 
antecipado parcial deverá ocorrer por meio dos procedimentos da BM&FBOVESPA; e 
(c) que não estejam custodiadas eletronicamente na CETIP ou na BM&FBOVESPA, por 
meio dos procedimentos do Escriturador. 
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6.19 Aquisição Facultativa.  A Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures em 
circulação, desde que observe o disposto no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por 
Ações e na regulamentação aplicável da CVM.  As Debêntures adquiridas pela Companhia 
poderão, a critério da Companhia, ser canceladas, permanecer em tesouraria ou ser 
novamente colocadas no mercado.  As Debêntures adquiridas pela Companhia para 
permanência em tesouraria nos termos desta Cláusula, se e quando recolocadas no mercado, 
farão jus à mesma Remuneração aplicável às demais Debêntures em circulação. 

6.20 Direito ao Recebimento dos Pagamentos.  Farão jus ao recebimento de qualquer valor devido 
aos Debenturistas nos termos desta Escritura de Emissão aqueles que forem Debenturistas no 
encerramento do Dia Útil imediatamente anterior à respectiva data de pagamento. 

6.21 Local de Pagamento.  Os pagamentos referentes às Debêntures e a quaisquer outros valores 
eventualmente devidos pela Companhia, nos termos desta Escritura de Emissão, serão 
realizados pela Companhia (i) no que se refere a pagamentos referentes ao Valor Nominal, à 
Remuneração, a prêmio de resgate antecipado (se houver) e aos Encargos Moratórios, e com 
relação às Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na CETIP, por meio da CETIP; 
(ii) no que se refere a pagamentos referentes ao Valor Nominal, à Remuneração, a prêmio de 
resgate antecipado (se houver) e aos Encargos Moratórios, e com relação às Debêntures que 
estejam custodiadas na BM&FBOVESPA, por meio da BM&FBOVESPA; ou (iii) nos demais casos, 
por meio do Escriturador ou na sede da Companhia, conforme o caso. 

6.22 Prorrogação dos Prazos.  Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de 
qualquer obrigação prevista nesta Escritura de Emissão até o 1º (primeiro) Dia Útil (assim 
entendido como qualquer dia no qual haja expediente nos bancos comerciais na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, e que não seja sábado ou domingo ("Dia Útil")) subsequente, se o 
seu vencimento coincidir com dia que não seja um Dia Útil, não sendo devido qualquer acréscimo 
aos valores a serem pagos, exceto pelos casos cujos pagamentos devam ser realizados por meio 
da CETIP ou da BM&FBOVESPA, hipótese em que somente haverá prorrogação quando a data de 
pagamento coincidir com feriado nacional, sábado ou domingo. 

6.23 Encargos Moratórios.  Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer valor devido pela 
Companhia aos Debenturistas nos termos desta Escritura de Emissão, adicionalmente ao 
pagamento da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Integralização ou a data 
de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo 
pagamento, sobre todos e quaisquer valores em atraso, incidirão, independentemente de aviso, 
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, (i) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês 
ou fração de mês, calculados pro rata temporis desde a data de inadimplemento até a data do 
efetivo pagamento; e (ii) multa moratória de 2% (dois por cento) ("Encargos Moratórios"). 

6.24 Decadência dos Direitos aos Acréscimos.  O não comparecimento do Debenturista para receber 
o valor correspondente a quaisquer obrigações pecuniárias nas datas previstas nesta Escritura 
de Emissão ou em qualquer comunicação realizada ou aviso publicado nos termos desta 
Escritura de Emissão não lhe dará o direito a qualquer acréscimo no período relativo ao atraso 
no recebimento, assegurados, todavia, os direitos adquiridos até a data do respectivo 
vencimento ou pagamento, no caso de impontualidade no pagamento. 

6.25 Imunidade Tributária.  Caso qualquer Debenturista tenha imunidade ou isenção tributária, este 
deverá encaminhar ao Banco Liquidante, no prazo mínimo de 10 (dez) Dias Úteis anteriores à 
data prevista para recebimento de valores relativos às Debêntures, documentação 
comprobatória da referida imunidade ou isenção tributária, sob pena de ter descontado de 
seus pagamentos os valores devidos nos termos da legislação tributária em vigor. 
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6.26 Vencimento Antecipado.  Sujeito ao disposto nas Cláusulas 6.26.1, 6.26.2 e 6.26.3 abaixo, o 
Agente Fiduciário deverá declarar antecipadamente vencidas as obrigações decorrentes das 
Debêntures, e exigir o imediato pagamento, pela Companhia, do Valor Nominal das 
Debêntures em circulação, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a 
Data de Integralização ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, 
conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo, quando for o caso, dos 
Encargos Moratórios, na ocorrência de qualquer dos eventos previstos em lei e/ou de qualquer 
dos seguintes eventos (cada evento, um "Evento de Inadimplemento"): 

I. inadimplemento, pela Companhia, de qualquer obrigação pecuniária relativa às 
Debêntures e/ou prevista nesta Escritura de Emissão, na respectiva data de 
pagamento, não sanado no prazo de 1 (um) Dia Útil contado da data do respectivo 
inadimplemento; 

II. inadimplemento, pela Companhia, de qualquer obrigação não pecuniária prevista 
nesta Escritura de Emissão, não sanado no prazo de 10 (dez) Dias Úteis contados 
da data do respectivo inadimplemento, sendo que o prazo previsto neste inciso não 
se aplica às obrigações para as quais tenha sido estipulado prazo de cura específico 
ou para qualquer dos demais Eventos de Inadimplemento; 

III. não utilização, pela Companhia, dos recursos líquidos obtidos com a Emissão 
estritamente nos termos da Cláusula 4.1 acima; 

IV. invalidade, nulidade ou inexequibilidade desta Escritura de Emissão (e/ou de qualquer 
de suas disposições), declarada por meio de decisão judicial transitada em julgado; 

V. questionamento judicial, pela Companhia, por qualquer controladora (conforme 
definição de controle prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações) da 
Companhia ("Controladora"), por qualquer sociedade controlada (conforme 
definição de controle prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações) pela 
Companhia ("Controlada"), e/ou por qualquer coligada da Companhia, desta 
Escritura de Emissão; 

VI. cessão, promessa de cessão ou qualquer forma de transferência ou promessa de 
transferência a terceiros, no todo ou em parte, pela Companhia, de qualquer de 
suas obrigações nos termos desta Escritura de Emissão, sem a prévia anuência, por 
escrito, de Debenturistas representando, no mínimo, 90% (noventa por cento) das 
Debêntures em circulação; 

VII. (a) liquidação, dissolução ou extinção da Companhia e/ou de qualquer Controlada 
Relevante (conforme definido na Cláusula 6.26.5 abaixo, inciso I), exceto se a 
liquidação, dissolução e/ou extinção decorrer de uma operação societária que não 
constitua um Evento de Inadimplemento, nos termos permitidos pelo inciso IX 
abaixo; (b) decretação de falência da Companhia, de qualquer Controladora e/ou de 
qualquer Controlada; (c) pedido de autofalência formulado pela Companhia, por 
qualquer Controladora e/ou por qualquer Controlada; (d) pedido de falência da 
Companhia, de qualquer Controladora e/ou de qualquer Controlada, formulado por 
terceiros, não elidido no prazo legal; (e) pedido de recuperação judicial ou de 
recuperação extrajudicial da Companhia, de qualquer Controladora e/ou de qualquer 
Controlada, independentemente do deferimento do respectivo pedido; ou (f) eventos 
similares aos descritos nas alíneas (a) a (e) acima em outras jurisdições; 

VIII. transformação da forma societária da Companhia de sociedade por ações para 
sociedade limitada, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei das Sociedades por Ações; 
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IX. cisão, fusão, incorporação, incorporação de ações ou qualquer forma de 
reorganização societária envolvendo a Companhia, qualquer Controladora e/ou 
qualquer Controlada, exceto: 

(a) se previamente autorizado por Debenturistas representando, no mínimo, 
75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em circulação; ou 

(b) exclusivamente no caso de cisão, fusão ou incorporação da Companhia, se 
tiver sido assegurado aos Debenturistas que o desejarem, durante o prazo 
mínimo de 6 (seis) meses contados da data de publicação das atas dos atos 
societários relativos à operação: 

(i) o resgate das Debêntures de que forem titulares, mediante o 
pagamento do Valor Nominal, acrescido da Remuneração, calculada 
pro rata temporis desde a Data de Integralização ou a data de 
pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o 
caso, até a data do efetivo pagamento ("Valor Base"), sendo que, 
nesse caso, será recalculada toda a Remuneração paga até a data do 
efetivo pagamento, em cada data de pagamento de Remuneração, 
considerando-se uma taxa de 125% (cento e vinte e cinco por cento) 
da variação acumulada da Taxa DI ("Taxa Ajustada"), sendo que as 
diferenças entre os valores recalculados e os valores efetivamente 
pagos, para cada data de pagamento de Remuneração, serão trazidas 
a valor presente pela Taxa Ajustada até a data do efetivo pagamento 
e adicionadas ao Valor Base; ou 

(ii) o direito de converter as Debêntures em Ações, nos termos da 
Cláusula 6.9 acima (e subcláusulas); ou 

(c) pela incorporação, pela Companhia (de modo que a Companhia seja a 
incorporadora), de qualquer Controlada, de ações de emissão de qualquer 
Controlada ou de parcela cindida de qualquer Controlada, observado que a 
exceção prevista nesta alínea não se aplica à Iochpe Holdings, LLC ("Iochpe 
Holdings") e nem à Maxion Wheels ("Maxion Wheels"); ou 

(d) pela incorporação, por qualquer Controlada, de qualquer outra Controlada, 
de ações de emissão de qualquer outra Controlada ou de parcela cindida de 
qualquer outra Controlada, observado que a exceção prevista nesta alínea não 
se aplica à Iochpe Holdings e nem à Maxion Wheels; ou 

(e) pela incorporação, pela Companhia ou por qualquer Controlada (de modo 
que a Companhia ou a Controlada seja a incorporadora) de qualquer 
sociedade, de ações de emissão de qualquer sociedade ou de parcela cindida 
de qualquer sociedade, seja ou não tal sociedade parte relacionada da 
Companhia, no âmbito de uma operação de aquisição em que o pagamento 
seja feito, no todo ou em parte, por meio de emissão ou entrega de ações de 
emissão da Companhia ou de ações de emissão da respectiva Controlada, desde 
que, em qualquer caso, seja realizada, imediatamente após a realização da 
operação, a atualização da classificação de risco (rating) das Debêntures; ou 

(f) pela incorporação, por qualquer sociedade, seja ou não tal sociedade parte 
relacionada da Companhia, de qualquer Controlada que não seja uma 
Controlada Relevante; ou 
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(g) pela cisão, total ou parcial, de qualquer Controlada, desde que a totalidade da 
parcela cindida do patrimônio da Controlada cindida seja vertida para a 
Companhia e/ou para qualquer outra Controlada, observado que a exceção 
prevista nesta alínea não se aplica à Iochpe Holdings e nem à Maxion Wheels; ou 

(h) pela cisão ou qualquer outra forma de reorganização societária de qualquer 
Controlada em razão de ordem judicial, sentença arbitral, exigência legal ou 
decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica ("CADE"); 

X. redução de capital social da Companhia, exceto se previamente autorizado por 
Debenturistas representando, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das 
Debêntures em circulação, conforme disposto no artigo 174, parágrafo 3º, da Lei 
das Sociedades por Ações; 

XI. alteração ou transferência do controle (conforme definição de controle prevista no 
artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações), direto ou indireto, da Companhia 
e/ou de qualquer Controlada, exceto se o(s) novo(s) controlador(es) atender(em), 
cumulativamente, às seguintes condições:  (a) possuir classificação de risco (rating) 
igual ou superior à classificação de risco (rating) atribuída à Companhia, em escala 
local, caso aplicável, atribuído pela Standard & Poors' ou pela Fitch Ratings, ou 
classificação similar publicada pela Moody's; (b) possuir histórico de adimplência de 
todas as suas obrigações com os mercados financeiros brasileiro e internacional 
similar ao da Companhia na Data de Emissão; e (c) manter as ações de emissão da 
Companhia listadas no segmento especial de negociação de valores mobiliários da 
BM&FBOVESPA, disciplinado pelo Regulamento de Listagem do Novo Mercado da 
BM&FBOVESPA ("Novo Mercado"), observado que a exceção prevista neste inciso 
não se aplica à Iochpe Holdings e nem à Maxion Wheels; 

XII. pedido de cancelamento ou cancelamento (a) do registro da Companhia como 
companhia emissora de valores mobiliários categoria "A" perante a CVM; e/ou 
(b) da listagem das ações de emissão da Companhia no Novo Mercado, exceto se o 
cancelamento tenha ocorrido em virtude de reorganização societária envolvendo a 
Companhia que seja autorizada pelos Debenturistas ou permitida, nos termos do 
inciso IX acima, alínea (a) ou (b); 

XIII. não manutenção de capital autorizado necessário à conversão da Debêntures em 
Ações, nos termos previstos na Cláusula 6.9 acima (e subcláusulas); 

XIV. criação de ações preferenciais de emissão da Companhia, exceto se previamente 
autorizado por Debenturistas representando, no mínimo, 75% (setenta e cinco por 
cento) das Debêntures em circulação; 

XV. alteração do objeto social da Companhia e/ou de qualquer Controlada, conforme 
disposto em seu estatuto social ou contrato social, conforme o caso, vigente na 
Data de Emissão, exceto: 

(a) se previamente autorizado por Debenturistas representando, no mínimo, 
75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em circulação; ou 

(b) exclusivamente no caso de qualquer Controlada, se não resultar em alteração 
do objeto social principal da respectiva Controlada; 

XVI. comprovação de que qualquer das declarações prestadas pela Companhia nesta 
Escritura de Emissão é falsa ou incorreta em qualquer aspecto relevante; 
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XVII. inadimplemento, pela Companhia e/ou por qualquer Controlada (ainda que na 
condição de garantidora), de qualquer Obrigação Financeira (conforme definido na 
Cláusula 6.26.5 abaixo, inciso IV), não sanado no prazo previsto no respectivo 
contrato, ou, em sua falta, no prazo de 1 (um) Dia Útil contado da data do 
respectivo inadimplemento; 

XVIII. inadimplemento, pela Companhia e/ou por qualquer Controlada (ainda que na 
condição de garantidora), de qualquer dívida ou obrigação que não seja Obrigação 
Financeira, em valor, individual, igual ou superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões 
de reais), ou agregado, igual ou superior a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), 
atualizados mensalmente, a partir da Data de Emissão, pela variação positiva do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística ("IPCA"), ou seu equivalente em outras moedas, não 
sanado no prazo previsto no respectivo contrato ou, em sua falta, no prazo de 
5 (cinco) Dias úteis contados da data do respectivo inadimplemento; 

XIX. vencimento antecipado, seja por declaração do respectivo credor ou de forma 
automática, de qualquer dívida ou obrigação, incluindo qualquer Obrigação Financeira, 
da Companhia e/ou de qualquer Controlada (ainda que na condição de garantidora); 

XX. protesto de títulos contra a Companhia e/ou qualquer Controlada (ainda que na 
condição de garantidora), em valor, individual, igual ou superior a R$5.000.000,00 
(cinco milhões de reais), ou agregado, igual ou superior a R$10.000.000,00 (dez 
milhões de reais), atualizados mensalmente, a partir da Data de Emissão, pela 
variação positiva do IPCA, ou seu equivalente em outras moedas, exceto se, no 
prazo legal, tiver sido validamente comprovado ao Agente Fiduciário que o(s) 
protesto(s) foi(ram) cancelado(s) ou suspenso(s); 

XXI. inadimplemento, pela Companhia e/ou por qualquer Controlada, de qualquer 
decisão judicial transitada em julgado e/ou de qualquer decisão arbitral não sujeita 
a recurso, contra a Companhia e/ou qualquer Controlada, não sanado no prazo de 
5 (cinco) Dias Úteis contados da data do respectivo inadimplemento; 

XXII. cessão, venda, alienação e/ou qualquer forma de transferência, pela Companhia 
e/ou por qualquer Controlada, por qualquer meio, de forma gratuita ou onerosa, 
de ativo(s), exceto: 

(a) pelas vendas de produtos no curso normal de seus negócios; ou 

(b) por cessão, venda, alienação e/ou transferência de ativo(s) para qualquer 
Controlada; ou 

(c) por venda de ativo(s) para terceiros em virtude de ordem judicial, sentença 
arbitral ou exigência legal de decisão do CADE; ou 

(d) pela cessão, venda, alienação e/ou qualquer forma de transferência de ativo(s) 
em valor, individual ou, durante a vigência das Debêntures, agregado, 
considerando quaisquer aquisições de ativos a partir da Data de Emissão, igual 
ou inferior a 5% (cinco por cento) (x) do ativo consolidado da Companhia ou 
(y) da receita bruta consolidada da Companhia, o que for menor entre os 
itens (x) e (y), com base (i) nas Demonstrações Financeiras Consolidadas da 
Companhia (conforme definido na Cláusula 7.1 abaixo, inciso I, alínea (b)) 
então mais recentes à época da cessão, venda, alienação e/ou transferência 
em questão; ou, alternativamente, (ii) nas Demonstrações Financeiras 
Consolidadas da Companhia relativas a 31 de dezembro de 2012, o que for 
maior entre os itens (i) e (ii) acima, observado que a exceção prevista neste 
inciso não se aplica à Iochpe Holdings e nem à Maxion Wheels; 
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XXIII. desapropriação, confisco ou qualquer outro ato de qualquer entidade 
governamental de qualquer jurisdição que resulte na perda, pela Companhia e/ou 
por qualquer Controlada, da propriedade e/ou da posse, direta ou indireta, da 
totalidade ou de parte substancial de seus ativos, que resultem em Efeito Adverso 
Relevante (conforme definido na Cláusula 7.1 abaixo, inciso II, alínea (e)); 

XXIV. distribuição e/ou pagamento, pela Companhia, de dividendos, juros sobre o capital 
próprio ou quaisquer outras distribuições de lucros aos acionistas da Companhia, 
caso a Companhia esteja em mora com qualquer de suas obrigações estabelecidas 
nesta Escritura de Emissão, exceto pelos dividendos obrigatórios previstos no 
artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, nos termos do estatuto social da 
Companhia vigente na Data de Emissão; 

XXV. caso a Companhia e/ou qualquer Controlada Relevante deixe de manter todas as 
licenças, concessões, autorizações, permissões e alvarás, inclusive ambientais, 
aplicáveis ao exercício de suas atividades, válidas, eficazes, em perfeita ordem e em 
pleno vigor, exceto por aquelas cuja ausência, perda ou não renovação não tenha 
um Efeito Adverso Relevante; 

XXVI. citação da Companhia e/ou de qualquer Controlada Relevante em autuações na 
esfera administrativa ou medida judiciais iniciadas por órgãos governamentais de 
natureza fiscal, previdenciária, ambiental ou de defesa da concorrência, em 
qualquer jurisdição, exceto se, no prazo legal aplicável, tenham sido apresentadas 
as defesas, recursos e/ou exceções cabíveis, com o objetivo de suspender ou 
interromper tais autuações ou medida judiciais e, caso aplicável, tenham sido 
apresentadas garantias consideradas suficientes pelo respectivo juízo, exceto por 
tais eventos que não tenham um Efeito Adverso Relevante; 

XXVII. realização, pela Companhia ou por qualquer Controlada, de qualquer operação 
com parte(s) relacionada(s), exceto: 

(a) se previamente autorizada por Debenturistas representando, no mínimo, 
75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em circulação; ou 

(b) se contratada em parâmetros de mercado, no caso de prestação de serviços, e 
a taxas de juros e condições de mercado, no caso de mútuos; ou 

(c) se contratadas com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES ou quaisquer de suas subsidiárias; ou 

XXVIII. não observância, pela Companhia, do índice financeiro abaixo ("Índice 
Financeiro"), a ser apurado pelo Auditor Independente (conforme definido na 
Cláusula 7.1 abaixo, inciso I, alínea (a)) semestralmente, nos termos da Cláusula 7.1 
abaixo, inciso II, alínea (a), e acompanhado pelo Agente Fiduciário no prazo de até 
5 (cinco) Dias Úteis contados da data de recebimento, pelo Agente Fiduciário, das 
informações a que se refere a Cláusula 7.1 abaixo, inciso II, alínea (a), tendo por 
base as Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia, a partir, inclusive, 
das Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia relativas a 
30 de junho de 2013: o quociente da divisão da Dívida Líquida (conforme definido 
na Cláusula 6.26.5 abaixo, inciso II) pelo EBITDA (conforme definido na 
Cláusula 6.26.5 abaixo, inciso III), que deverá ser igual ou inferior a: 

(a) 4,5 (quatro inteiros e cinco décimos) vezes, com relação às Demonstrações 
Financeiras Consolidadas da Companhia relativas a 30 de junho de 2013; 

(b) 4,0 (quatro) vezes, com relação às Demonstrações Financeiras Consolidadas da 
Companhia relativas a 31 de dezembro de 2013; 
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(c) 3,3 (três inteiros e três décimos) vezes, com relação às Demonstrações 
Financeiras Consolidadas da Companhia relativas a 30 de junho de 2014; 

(d) 3,2 (três inteiros e dois décimos) vezes, com relação às Demonstrações 
Financeiras Consolidadas da Companhia relativas a 31 de dezembro de 2014; 

(e) 2,5 (dois inteiros e cinco décimos vezes), com relação às Demonstrações 
Financeiras Consolidadas da Companhia relativas a 30 de junho de 2015 e 
31 de dezembro de 2015; e 

(f) 2,0 (dois) vezes, com relação às Demonstrações Financeiras Consolidadas da 
Companhia relativas a 30 de junho de 2016 e às Demonstrações Financeiras 
Consolidadas da Companhia relativas a 31 de dezembro e a 30 de junho 
subsequentes. 

6.26.1 Ocorrendo qualquer dos Eventos de Inadimplemento previstos na Cláusula 0 acima, incisos I, 
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII, XIV, XV, XIX ou XXIV, as obrigações decorrentes das Debêntures 
tornar-se-ão automaticamente vencidas, independentemente de aviso ou notificação, judicial 
ou extrajudicial. 

6.26.2 Ocorrendo qualquer dos demais Eventos de Inadimplemento (que não sejam aqueles previstos 
na Cláusula 6.26.1 acima), o Agente Fiduciário deverá, inclusive para fins do disposto nas 
Cláusulas 8.6 e 8.6.1 abaixo, convocar, no prazo máximo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da 
data em que constatar sua ocorrência, assembleia geral de Debenturistas, a se realizar no prazo 
mínimo previsto em lei. Se, na referida assembleia geral de Debenturistas, Debenturistas 
representando, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em circulação, 
decidirem por não considerar o vencimento antecipado das obrigações decorrentes das 
Debêntures, o Agente Fiduciário não deverá declarar o vencimento antecipado das obrigações 
decorrentes das Debêntures; caso contrário, ou em caso de não instalação, em segunda 
convocação, da referida assembleia geral de Debenturistas, o Agente Fiduciário deverá, 
imediatamente, declarar o vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures. 

6.26.3 Na ocorrência do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, a 
Companhia se obriga a, a critério exclusivo de cada um dos Debenturistas: 

I. resgatar a totalidade das Debêntures em circulação, com o seu consequente 
cancelamento, mediante o pagamento do Valor Nominal das Debêntures em 
circulação, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de 
Integralização ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, 
conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo do pagamento 
dos Encargos Moratórios, quando for o caso, e de quaisquer outros valores 
eventualmente devidos pela Companhia nos termos desta Escritura de Emissão, no 
prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da declaração do vencimento 
antecipado, sob pena de, em não o fazendo, ficar obrigada, ainda, ao pagamento 
dos Encargos Moratórios; ou 

II. converter parte ou a totalidade das Debêntures de titularidade do respectivo 
Debenturista em Ações, nos termos da Cláusula 6.9 acima (e subcláusulas), sob pena 
de, em não o fazendo, ficar obrigada, ainda, ao pagamento dos Encargos Moratórios. 
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6.26.4 Na ocorrência do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, os recursos 
recebidos em pagamento das obrigações decorrentes das Debêntures, na medida em que forem 
sendo recebidos, deverão ser imediatamente aplicados na amortização ou quitação do saldo 
devedor das obrigações decorrentes das Debêntures.  Caso os recursos recebidos em pagamento 
das obrigações decorrentes das Debêntures, não sejam suficientes para quitar simultaneamente 
todas as obrigações decorrentes das Debêntures, tais recursos deverão ser imputados na seguinte 
ordem, de tal forma que, uma vez quitados os valores referentes ao primeiro item, os recursos 
sejam alocados para o item imediatamente seguinte, e assim sucessivamente:  (i) quaisquer 
valores devidos pela Companhia nos termos desta Escritura de Emissão (incluindo as despesas 
incorridas pelo Agente Fiduciário), que não sejam os valores a que se referem os itens (ii), (iii) e 
(iv) abaixo; (ii) Remuneração, Encargos Moratórios e demais encargos devidos sob as obrigações 
decorrentes das Debêntures; (iii) Valor Nominal de cada uma das Debêntures em circulação; e 
(iv) remuneração devida ao Agente Fiduciário.  A Companhia permanecerá responsável pelo 
saldo devedor das obrigações decorrentes das Debêntures que não tiverem sido pagas, sem 
prejuízo dos acréscimos de Remuneração, Encargos Moratórios e outros encargos incidentes 
sobre o saldo devedor das obrigações decorrentes das Debêntures enquanto não forem pagas, 
declarando a Companhia, neste ato, se tratar de dívida líquida e certa, passível de cobrança por 
meio de processo de execução judicial. 

6.26.5 Para os fins desta Escritura de Emissão: 

I. "Controlada Relevante" significa (a) a Iochpe Holdings; (b) a Maxion Wheels; e 
(c) qualquer outra Controlada cujo ativo total ou cuja receita bruta, com base nas 
então mais recentes demonstrações financeiras consolidadas de tal Controlada, 
represente, no mínimo, 5% (cinco por cento) do ativo consolidado da Companhia 
ou da receita bruta consolidada da Companhia, o que for menor, com base nas 
então mais recentes Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia; 

II. "Dívida Líquida" significa, com base nas Demonstrações Financeiras Consolidadas 
da Companhia, o somatório do endividamento financeiro da Companhia do 
circulante e do não circulante, venda de recebíveis com coobrigação, garantias em 
favor de terceiros, leasing financeiro, debêntures e notas, passivos oriundos de 
outros instrumentos financeiros, incluindo contas a pagar de operações de fusão e 
aquisição e dívidas oriundas de aquisições de novas entidades ainda não 
consolidadas nas Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia, 
deduzido da rubrica "caixa e aplicações financeiras"; 

III. "EBITDA" significa, com base nas Demonstrações Financeiras Consolidadas da 
Companhia relativas aos 4 (quatro) trimestres imediatamente anteriores, o lucro 
antes dos juros, impostos sobre renda incluindo Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido, depreciação e amortização, calculado nos termos da Instrução CVM 
n.º 527, de 4 de outubro de 2012; e 

IV. "Obrigação Financeira" significa valores devidos, em qualquer jurisdição, em 
decorrência de (a) empréstimos, mútuos, financiamentos e outras dívidas financeiras 
onerosas, incluindo, sem limitação, cédulas de crédito bancário, debêntures, letras de 
câmbio, notas promissórias, bonds, notes ou instrumentos similares; (b) aquisições a 
pagar; (c) saldo líquido de operações ativas e passivas com derivativos em que a 
Companhia e/ou qualquer Controlada (ainda que na condição de garantidora) seja 
parte (sendo que o referido saldo será líquido do que já estiver classificado no passivo 
circulante e exigível de longo prazo da Companhia e/ou de qualquer Controlada); 
(d) cartas de crédito, avais, fianças, coobrigações e demais garantias prestadas em 
benefício de sociedades não consolidadas nas Demonstrações Financeiras 
Consolidadas da Companhia; e (e) obrigações decorrentes de resgate de ações e 
pagamento de dividendos fixos ou mínimos, se aplicável. 
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6.27 Publicidade.  Todos os atos e decisões relativos às Debêntures deverão ser comunicados, na 
forma de aviso, no DOESP e no jornal "Valor Econômico", sempre imediatamente após a 
realização ou ocorrência do ato a ser divulgado.  A Companhia poderá alterar o jornal acima 
por outro jornal de grande circulação e de edição nacional que seja adotado para suas 
publicações societárias, mediante comunicação por escrito ao Agente Fiduciário e a publicação, 
na forma de aviso, no jornal a ser substituído. 

6.28 Comunicações.  Todas as comunicações realizadas nos termos desta Escritura de Emissão 
devem ser sempre realizadas por escrito, para os endereços abaixo.  As comunicações serão 
consideradas recebidas quando entregues, sob protocolo ou mediante "aviso de recebimento" 
expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nos endereços abaixo.  As 
comunicações realizadas por fac-símile ou correio eletrônico serão consideradas recebidas na 
data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado por meio de indicativo (recibo 
emitido pela máquina utilizada pelo remetente).  A alteração de qualquer dos endereços abaixo 
deverá ser comunicada às demais partes pela parte que tiver seu endereço alterado. 

I. para a Companhia: 

Iochpe-Maxion S.A. 
Rua Luigi Galvani 146, 13º andar 
04575-020  São Paulo, SP 
At.:  Sr. Oscar Antônio Fontoura Becker 
  Sr. Alberto Arbex Filho 
Telefone: (11) 5508-3803 
Fac-símile: (11) 5506-7353 
Correio Eletrônico: becker@iochpe.com.br  
   alberto@iochpe.com.br 

II. para o Agente Fiduciário: 

Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
Avenida das Américas 4200, bloco 4, sala 514 
22640-102  Rio de Janeiro, RJ 
At.:    Sra. Nathalia Machado Loureiro 
     (Jurídico e Estruturação) 
     Sr. Marco Aurélio Ferreira 
     (Back Office Financeiro) 
Telefone:   (21) 3385-4565 
Fac-símile:   (21) 3385-4046 
Correio Eletrônico:  juridico@pentagonotrustee.com.br 
     backoffice@pentagonotrustee.com.br 
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7. OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA COMPANHIA 

7.1 A Companhia está adicionalmente obrigada a: 

I. fornecer ao Agente Fiduciário e disponibilizar em sua página na Internet e na 
página da CVM na Internet: 

(a) na data em que ocorrer primeiro entre o decurso de 3 (três) meses contados 
da data de término de cada exercício social ou a data da efetiva divulgação, 
cópia das demonstrações financeiras consolidadas da Companhia auditadas 
por auditor independente registrado na CVM, dentre Deloitte Touche 
Tohmatsu Auditores Independentes, Ernst & Young Terco Auditores 
Independentes, KPMG Auditores Independentes e PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes ("Auditor Independente"), relativas ao respectivo 
exercício social, preparadas de acordo com a Lei das Sociedades por Ações e 
com as regras emitidas pela CVM ("Demonstrações Financeiras Consolidadas 
Auditadas da Companhia"); 

(b) na data em que ocorrer primeiro entre o decurso de 45 (quarenta e cinco) dias 
contados da data de término de cada trimestre de seu exercício social (exceto 
pelo último trimestre de seu exercício social) e a data da efetiva divulgação, 
cópia das demonstrações financeiras consolidadas da Companhia com revisão 
limitada pelo Auditor Independente, relativas ao respectivo trimestre, 
preparadas de acordo com a Lei das Sociedades por Ações e com as regras 
emitidas pela CVM ("Demonstrações Financeiras Consolidadas Revisadas da 
Companhia", sendo as Demonstrações Financeiras Consolidadas Auditadas da 
Companhia e as Demonstrações Financeiras Consolidadas Revisadas da 
Companhia, quando referidas indistintamente, "Demonstrações Financeiras 
Consolidadas da Companhia"); e 

(c) nos mesmos prazos previstos para o envio dessas informações à CVM, cópia 
das informações periódicas e eventuais previstas na Instrução CVM 480; 

II. fornecer ao Agente Fiduciário: 

(a) no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados das datas a que se refere o 
inciso I acima, alíneas (a) e, exclusivamente com relação às Demonstrações 
Financeiras Consolidadas Revisadas da Companhia relativas a 30 de junho de 
cada ano, (b), (i) relatório consolidado da memória de cálculo compreendendo 
todas as rubricas necessárias ao acompanhamento do Índice Financeiro; (ii) a 
demonstração da apuração do Índice Financeiro, auditada ou revisada, 
conforme o caso, pelo Auditor Independente; e (iii) declaração firmada por 
representantes legais da Companhia, com poderes legais para tanto, acerca da 
veracidade e ausência de vícios do Índice Financeiro, da veracidade, ausência 
de vícios e suficiência das informações apresentadas e do cumprimento de 
todas as obrigações constantes desta Escritura de Emissão, incluindo da 
inexistência de qualquer Evento de Inadimplemento, sob pena de 
impossibilidade de acompanhamento pelo Agente Fiduciário, podendo o 
Agente Fiduciário solicitar à Companhia e/ou ao Auditor Independente todos 
os eventuais esclarecimentos adicionais que se façam necessários; 

(b) no prazo de até 1 (um) Dia Útil contado da data em que forem realizados, 
avisos aos Debenturistas; 

(c) no prazo de até 1 (um) Dia Útil contado da data de ocorrência, informações a 
respeito da ocorrência de qualquer Evento de Inadimplemento; 
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(d) no prazo de até 1 (um) Dia Útil contado da data de recebimento, envio de 
cópia de qualquer correspondência ou notificação, judicial ou extrajudicial, 
recebida pela Companhia relacionada a um Evento de Inadimplemento; 

(e) no prazo de até 1 (um) Dia Útil contado da data de ciência, informações (com 
base nas informações então disponíveis) a respeito da ocorrência de qualquer 
evento ou situação que possa causar (i) qualquer efeito adverso relevante na 
situação (financeira ou de outra natureza), nos negócios, nos bens, nos 
resultados operacionais e/ou nas perspectivas da Companhia e das 
Controladas, considerado de forma agregada e com relação à Companhia e as 
Controladas como um todo; e/ou (ii) qualquer efeito adverso na capacidade da 
Companhia de cumprir qualquer de suas obrigações nos termos desta 
Escritura de Emissão ("Efeito Adverso Relevante"); 

(f) no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de recebimento da 
respectiva solicitação, informações e/ou documentos que venham a ser 
solicitados pelo Agente Fiduciário; 

(g) no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da respectiva 
celebração, cópia do protocolo de apresentação desta Escritura de Emissão e 
de seus aditamentos perante a JUCESP; 

(h) no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da respectiva inscrição 
na JUCESP, uma via original desta Escritura de Emissão e de seus aditamentos; 

(i) no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de divulgação, cópia do 
relatório de reavaliação anual da agência classificadora de risco das 
Debêntures, contratada na forma do inciso XII abaixo; e 

(j) no prazo de até 10 (dez) Dias Úteis contados da data de utilização dos 
recursos líquidos obtidos com a Emissão, declaração firmada por 
representantes legais da Companhia e acerca da utilização dos recursos 
líquidos obtidos com a Emissão estritamente nos termos da Cláusula 4.1 
acima; 

III. manter em adequado funcionamento órgão para atender, de forma eficiente, aos 
Debenturistas, ou contratar instituições financeiras autorizadas para a prestação 
desse serviço; 

IV. cumprir, e fazer com que as Controladas cumpram, as leis, regulamentos, normas 
administrativas e determinações dos órgãos governamentais, autarquias ou 
instâncias judiciais aplicáveis ao exercício de suas atividades, exceto por aqueles 
questionados de boa-fé nas esferas administrativa e/ou judicial; 

V. sem prejuízo do disposto no inciso IV acima, cumprir o disposto na legislação em 
vigor pertinente à Política Nacional do Meio Ambiente, às resoluções do 
CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente e às demais leis e regulamentos 
ambientais supletivos, adotando as medidas e ações preventivas ou reparatórias, 
destinadas a evitar e corrigir eventuais danos ambientais apurados, decorrentes da 
atividade descrita no objeto social da Companhia e das Controladas, 
responsabilizando-se, única e exclusivamente, pela destinação dos recursos 
financeiros obtidos com a Emissão; 
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VI. sem prejuízo do disposto no inciso IV acima, observar, e fazer com que as 
Controladas observem, estritamente a legislação e a regulamentação tributárias 
aplicáveis, mantendo-se em situação de regularidade perante autoridades 
governamentais ou fiscais, bem como efetuar e fazer com que as Controladas 
efetuem o pontual pagamento de tributos que sejam devidos ou que devam ser 
recolhidos, exceto se a exigibilidade do tributo ou de seu pagamento estiver 
suspensa por decisão judicial ou administrativa ou nos termos da legislação ou 
regulamentação aplicável; 

VII. sem prejuízo do disposto no inciso IV acima, cumprir o disposto na Instrução CVM 
n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada ("Instrução CVM 358"); 

VIII. sem prejuízo do disposto no inciso IV acima, cumprir com todas as suas obrigações 
perante a CVM, a CETIP e a BM&FBOVESPA, incluindo o envio de documentos e a 
prestação de informações que lhe forem solicitadas por tais instituições, na forma 
da legislação e regulamentação aplicáveis; 

IX. manter, e fazer com que as Controladas mantenham, seguro adequado para seus 
bens e ativos relevantes, conforme práticas correntes de mercado; 

X. manter sempre válidas, eficazes, em perfeita ordem e em pleno vigor todas as 
autorizações necessárias à celebração desta Escritura de Emissão e ao cumprimento 
de todas as obrigações aqui previstas; 

XI. contratar e manter contratados, às suas expensas, os prestadores de serviços 
inerentes às obrigações previstas nesta Escritura de Emissão, incluindo o Agente 
Fiduciário, o Escriturador, o Banco Liquidante, o Auditor Independente, os sistemas 
de distribuição das Debêntures no mercado primário (MDA e DDA) e os sistemas de 
negociação das Debêntures no mercado secundário (CETIP21 e BOVESPAFIX); 

XII. contratar e manter contratada, às suas expensas, pelo menos uma agência de 
classificação de risco, a ser escolhida entre a Standard & Poor's, a Fitch Ratings ou a 
Moody's, para realizar a classificação de risco (rating) das Debêntures, devendo, 
ainda, com relação a pelo menos uma agência de classificação de risco, (a) atualizar 
a classificação de risco (rating) das Debêntures anualmente, contado da data do 
respectivo relatório, até a Data de Vencimento; (b) divulgar ou permitir que a 
agência de classificação de risco divulgue amplamente ao mercado os relatórios 
com as súmulas das classificações de risco; (c) entregar ao Agente Fiduciário os 
relatórios de classificação de risco preparados pela agência de classificação de risco 
no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de seu recebimento pela 
Companhia; e (d) comunicar, na mesma data, ao Agente Fiduciário qualquer 
alteração e o início de qualquer processo de revisão da classificação de risco; 
observado que, caso a agência de classificação de risco contratada cesse suas 
atividades no Brasil, tenha seu registro ou reconhecimento, perante a CVM, para 
atuação como agência de classificação de risco, cancelado, ou, por qualquer 
motivo, esteja ou seja impedida de emitir a classificação de risco das Debêntures, a 
Companhia deverá (i) contratar outra agência de classificação de risco sem 
necessidade de aprovação dos Debenturistas, bastando notificar o Agente 
Fiduciário, desde que tal agência de classificação de risco seja a Standard & Poor's, 
a Fitch Ratings ou a Moody's; ou (ii) notificar o Agente Fiduciário e convocar 
assembleia geral de Debenturistas para que estes definam a agência de 
classificação de risco substituta; 

XIII. realizar o recolhimento de todos os tributos que incidam ou venham a incidir sobre 
as Debêntures que sejam de responsabilidade da Companhia; 
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XIV. realizar (a) o pagamento da remuneração do Agente Fiduciário, nos termos da 
Cláusula 8.4 abaixo, inciso I; e (b) desde que assim solicitado pelo Agente 
Fiduciário, o pagamento das despesas devidamente comprovadas incorridas pelo 
Agente Fiduciário, nos termos da Cláusula 8.4 abaixo, inciso II; 

XV. notificar, na mesma data, o Agente Fiduciário da convocação, pela Companhia, de 
qualquer assembleia geral de Debenturistas; 

XVI. convocar, no prazo de até 1 (um) Dia Útil, assembleia geral de Debenturistas para 
deliberar sobre qualquer das matérias que sejam do interesse dos Debenturistas, 
caso o Agente Fiduciário não o faça no prazo aplicável; 

XVII. comparecer, por meio de seus representantes, às assembleias gerais de 
Debenturistas, sempre que solicitada; e 

XVIII. promover todos os atos legais e regulamentares pertinentes para assegurar a plena 
eficácia e efetividade do exercício do direito de conversão, pelos Debenturistas, das 
Debêntures em Ações, nos termos da Cláusula 6.9 acima (e subcláusulas). 

8. AGENTE FIDUCIÁRIO 

8.1 A Companhia nomeia e constitui agente fiduciário da Emissão o Agente Fiduciário, qualificado 
no preâmbulo desta Escritura de Emissão, que assina nessa qualidade e, neste ato, e na melhor 
forma de direito, aceita a nomeação para, nos termos da lei e desta Escritura de Emissão, 
representar a comunhão dos Debenturistas, declarando que: 

I. é instituição financeira devidamente organizada, constituída e existente sob a 
forma de sociedade por ações, de acordo com as leis brasileiras; 

II. está devidamente autorizado e obteve todas as autorizações, inclusive, conforme 
aplicável, legais, societárias, regulatórias e de terceiros, necessárias à celebração 
desta Escritura de Emissão e ao cumprimento de todas as obrigações aqui previstas, 
tendo sido plenamente satisfeitos todos os requisitos legais, societários, 
regulatórios e de terceiros necessários para tanto; 

III. o(s) representante(s) legal(is) do Agente Fiduciário que assina(m) esta Escritura de 
Emissão tem(têm), conforme o caso, poderes societários e/ou delegados para 
assumir, em nome do Agente Fiduciário, as obrigações aqui previstas e, sendo 
mandatário(s), tem(têm) os poderes legitimamente outorgados, estando o(s) 
respectivo(s) mandato(s) em pleno vigor; 

IV. esta Escritura de Emissão e as obrigações aqui previstas constituem obrigações 
lícitas, válidas, vinculantes e eficazes do Agente Fiduciário, exequíveis de acordo 
com os seus termos e condições; 

V. a celebração, os termos e condições desta Escritura de Emissão e o cumprimento 
das obrigações aqui previstas (a) não infringem o estatuto social do Agente 
Fiduciário; (b) não infringem qualquer contrato ou instrumento do qual o Agente 
Fiduciário seja parte e/ou pelo qual qualquer de seus ativos esteja sujeito; (c) não 
infringem qualquer disposição legal ou regulamentar a que o Agente Fiduciário 
e/ou qualquer de seus ativos esteja sujeito; e (d) não infringem qualquer ordem, 
decisão ou sentença administrativa, judicial ou arbitral que afete o Agente 
Fiduciário e/ou qualquer de seus ativos; 

VI. aceita a função para a qual foi nomeado, assumindo integralmente os deveres e 
atribuições previstos na legislação específica e nesta Escritura de Emissão; 

168



VII. conhece e aceita integralmente esta Escritura de Emissão e todos os seus termos e 
condições; 

VIII. verificou a veracidade das informações contidas nesta Escritura de Emissão, com 
base nas informações prestadas pela Companhia, sendo certo que o Agente 
Fiduciário não conduziu qualquer procedimento de verificação independente ou 
adicional da veracidade das informações apresentadas; 

IX. está ciente da regulamentação aplicável emanada do Banco Central do Brasil e da 
CVM; 

X. não tem, sob as penas de lei, qualquer impedimento legal, conforme o artigo 66, 
parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, a Instrução CVM n.º 28, de 
23 de novembro de 1983, conforme alterada, ou, em caso de alteração, a que vier 
a substituí-la ("Instrução CVM 28"), e demais normas aplicáveis, para exercer a 
função que lhe é conferida; 

XI. não se encontra em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas no 
artigo 10 da Instrução CVM 28; 

XII. não tem qualquer ligação com a Companhia que o impeça de exercer suas 
funções; 

XIII. na data de celebração desta Escritura de Emissão, conforme organograma 
encaminhado pela Companhia, o Agente Fiduciário identificou que presta serviços 
de agente fiduciário na quinta emissão de debêntures da Companhia, consistindo 
em 124.000 (cento e vinte e quatro mil) debêntures simples, não conversíveis em 
ações, da espécie com garantia real, e, adicionalmente, garantidas por fiança da 
Iochpe Holdings, com valor nominal unitário de R$10.000,00 (dez mil reais), 
totalizando, portanto, R$1.240.000.000,00 (um bilhão e duzentos e quarenta 
milhões de reais), com prazo de 9 (nove) anos, sendo toda a emissão garantida por 
penhor da totalidade do capital social da Iochpe Holdings, penhor da totalidade do 
capital social da Maxion Wheels e cessão fiduciária de direitos creditórios de 
titularidade da Companhia e de Hayes Lemmerz Indústria de Rodas S.A., existentes 
e originados no futuro decorrentes da venda de produtos e serviços de qualquer 
natureza pelas outorgantes a terceiros, correspondendo tais direitos de crédito a 
100% (cem por cento) de sua receita operacional (observados os termos de tal 
contrato), não tendo ocorrido, até a data de celebração desta Escritura de Emissão, 
qualquer evento de resgate, amortização, repactuação ou inadimplemento; e 

XIV. tendo em vista o disposto no inciso XIII acima, assegurará tratamento equitativo a 
todos os Debenturistas e a todos os titulares das debêntures a que se refere o 
inciso XIII acima. 

8.2 O Agente Fiduciário exercerá suas funções a partir da data de celebração desta Escritura de 
Emissão ou de eventual aditamento relativo à sua substituição, devendo permanecer no 
exercício de suas funções até a integral quitação de todas as obrigações nos termos desta 
Escritura de Emissão, ou até sua efetiva substituição. 

8.3 Em caso de ausência, impedimentos temporários, renúncia, intervenção, liquidação judicial ou 
extrajudicial, falência, ou qualquer outro caso de vacância do Agente Fiduciário, aplicam-se as 
seguintes regras: 

I. é facultado aos Debenturistas, após o encerramento da Oferta, proceder à 
substituição do Agente Fiduciário e à indicação de seu substituto, em assembleia 
geral de Debenturistas especialmente convocada para esse fim; 
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II. caso o Agente Fiduciário não possa continuar a exercer as suas funções por 
circunstâncias supervenientes a esta Escritura de Emissão, deverá comunicar 
imediatamente o fato aos Debenturistas, solicitando sua substituição e convocar 
assembleia geral de Debenturistas para esse fim; 

III. caso o Agente Fiduciário renuncie às suas funções, deverá permanecer no exercício 
de suas funções até que uma instituição substituta seja aprovada pela assembleia 
geral de Debenturistas e assuma efetivamente as suas funções; 

IV. será realizada, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do evento que 
a determinar, assembleia geral de Debenturistas, para a escolha do novo agente 
fiduciário, que poderá ser convocada pelo próprio Agente Fiduciário a ser 
substituído, pela Companhia, por Debenturistas representando, no mínimo, 10% 
(dez por cento) das Debêntures em circulação, ou pela CVM; na hipótese da 
convocação não ocorrer em até 15 (quinze) dias antes do término do prazo aqui 
previsto, caberá à Companhia efetuá-la, sendo certo que a CVM poderá nomear 
substituto provisório enquanto não se consumar o processo de escolha do novo 
agente fiduciário; 

V. a substituição, em caráter permanente, do Agente Fiduciário (a) está sujeita à 
comunicação prévia à CVM e à sua manifestação acerca do atendimento aos 
requisitos previstos no artigo 9º da Instrução CVM 28; e (b) deverá ser objeto de 
aditamento a esta Escritura de Emissão; 

VI. os pagamentos ao Agente Fiduciário substituído serão realizados observando-se a 
proporcionalidade ao período da efetiva prestação dos serviços; 

VII. o agente fiduciário substituto fará jus à mesma remuneração percebida pelo 
anterior, caso (a) a Companhia não tenha concordado com o novo valor da 
remuneração do agente fiduciário proposto pela assembleia geral de Debenturistas 
a que se refere o inciso IV acima; ou (b) a assembleia geral de Debenturistas a que 
se refere o inciso IV acima não delibere sobre a matéria; 

VIII. o agente fiduciário substituto deverá, imediatamente após sua nomeação, 
comunicá-la à Companhia e aos Debenturistas nos termos das Cláusulas 6.27 e 
6.28 acima; e 

IX. aplicam-se às hipóteses de substituição do Agente Fiduciário as normas e preceitos 
emanados da CVM. 

8.4 Pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da lei e desta 
Escritura de Emissão, o Agente Fiduciário, ou a instituição que vier a substituí-lo nessa 
qualidade: 

I. receberá uma remuneração: 

(a) de R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) por ano, devida pela Companhia, 
sendo a primeira parcela da remuneração devida no 5º (quinto) Dia Útil 
contado da data de celebração desta Escritura de Emissão, e as demais, no 
mesmo dia dos anos subsequentes, até o vencimento da Emissão, ou 
enquanto o Agente Fiduciário representar os interesses dos Debenturistas; 

(b) reajustada anualmente, desde a data de pagamento da primeira parcela, pela 
variação do Índice Geral de Preços – Mercado, divulgado pela Fundação 
Getúlio Vargas ("IGPM"), ou do índice que eventualmente o substitua, 
calculada pro rata temporis, se necessário; 
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(c) acrescida do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, da 
Contribuição ao Programa de Integração Social – PIS, da Contribuição Social 
Sobre o Lucro Líquido – CSLL, da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social – COFINS e de quaisquer outros tributos e despesas que 
venham a incidir sobre a remuneração devida ao Agente Fiduciário, nas 
alíquotas vigentes nas datas de cada pagamento, exceto pelo Imposto Sobre a 
Renda e Proventos de Qualquer Natureza – IR; 

(d) devida até o vencimento, resgate ou cancelamento das Debêntures e mesmo 
após o seu vencimento, resgate ou cancelamento na hipótese de atuação do 
Agente Fiduciário na cobrança de eventuais inadimplências relativas às 
Debêntures não sanadas pela Companhia, casos em que a remuneração 
devida ao Agente Fiduciário será calculada proporcionalmente aos meses de 
atuação do Agente Fiduciário, com base no valor da alínea (a) acima, 
reajustado conforme a alínea (b) acima; 

(e) acrescida, em caso de mora em seu pagamento, independentemente de aviso, 
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sobre os valores em 
atraso, sem prejuízo da atualização monetária pelo IGPM, de (i) juros de mora 
de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis desde a data de 
inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (ii) multa moratória, 
irredutível e de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento); e 

(f) realizada mediante depósito na conta corrente a ser indicada por escrito pelo 
Agente Fiduciário à Companhia, servindo o comprovante do depósito como 
prova de quitação do pagamento; 

II. será reembolsado pela Companhia por todas as despesas que comprovadamente 
incorrer para proteger os direitos e interesses dos Debenturistas ou para realizar 
seus créditos, no prazo de até 10 (dez) dias contados da data de entrega de cópias 
dos documentos comprobatórios neste sentido, desde que as despesas tenham 
sido, sempre que possível, previamente aprovadas pela Companhia, incluindo 
despesas com: 

(a) publicação de relatórios, editais de convocação, avisos, notificações e outros, 
conforme previsto nesta Escritura de Emissão, e outras que vierem a ser 
exigidas por regulamentos aplicáveis; 

(b) extração de certidões; 

(c) viagens, alimentação e estadias, quando necessárias ao desempenho de suas 
funções nos termos desta Escritura de Emissão; 

(d) despesas com contatos telefônicos e conferências telefônicas; 

(e) despesas com especialistas, tais como auditoria e fiscalização; 

(f) contratação de assessoria jurídica aos Debenturistas, conforme definido em 
assembleia geral de Debenturistas; e 

(g) pagamento de custas judiciais incorridas para preservação dos direitos dos 
Debenturistas, nos termos desta Escritura de Emissão; 
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III. poderá, em caso de inadimplência da Companhia no pagamento das despesas a 
que se referem os incisos I e II acima por um período superior a 30 (trinta) dias, 
solicitar aos Debenturistas adiantamento para o pagamento de despesas razoáveis 
com procedimentos legais, judiciais ou administrativos que o Agente Fiduciário 
venha a incorrer para resguardar os interesses dos Debenturistas, despesas estas 
que deverão ser, sempre que possível, previamente aprovadas e adiantadas pelos 
Debenturistas, na proporção de seus créditos, e posteriormente, ressarcidas pela 
Companhia, sendo que as despesas a serem adiantadas pelos Debenturistas, na 
proporção de seus créditos, incluem os gastos com honorários advocatícios de 
terceiros, depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações propostas pelo Agente 
Fiduciário ou decorrentes de ações contra ele propostas no exercício de sua função, 
ou ainda que lhe causem prejuízos ou riscos financeiros, enquanto representante 
da comunhão dos Debenturistas; as eventuais despesas, depósitos e custas judiciais 
decorrentes da sucumbência em ações judiciais serão igualmente suportadas pelos 
Debenturistas bem como sua remuneração, podendo o Agente Fiduciário solicitar 
garantia dos Debenturistas para cobertura do risco de sucumbência; e 

IV. o crédito do Agente Fiduciário por despesas incorridas para proteger direitos e 
interesses ou realizar créditos dos Debenturistas que não tenha sido saldado na 
forma prevista no inciso 0 acima será acrescido à dívida da Companhia, tendo 
preferência sobre estas na ordem de pagamento. 

8.5 Além de outros previstos em lei, na regulamentação da CVM e nesta Escritura de Emissão, 
constituem deveres e atribuições do Agente Fiduciário: 

I. responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 
legislação vigente; 

II. custear (a) todas as despesas decorrentes da execução dos seus serviços, incluindo 
todos os tributos, municipais, estaduais e federais, presentes ou futuros, devidos 
em decorrência da execução dos seus serviços, observado o disposto na 
Cláusula 8.4 acima, inciso I, alínea (c), e na Cláusula 8.4 acima, incisos II e 0; e 
(b) todos os encargos cíveis, trabalhistas e/ou previdenciários; 

III. proteger os direitos e interesses dos Debenturistas, empregando, no exercício da 
função, o cuidado e a diligência com que todo homem ativo e probo costuma 
empregar na administração de seus próprios bens; 

IV. renunciar à função, na hipótese de superveniência de conflito de interesses ou de 
qualquer outra modalidade de inaptidão; 

V. conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e demais papéis 
relacionados com o exercício de suas funções; 

VI. verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações contidas 
nesta Escritura de Emissão, conforme já verificado nos termos da declaração 
prevista acima, diligenciando no sentido de que sejam sanadas as omissões, falhas 
ou defeitos de que tenha conhecimento; 

VII. promover nos competentes órgãos, caso a Companhia não o faça, a inscrição e/ou 
o registro desta Escritura de Emissão e as respectivas averbações de seus 
aditamentos, sanando as lacunas e irregularidades porventura neles existentes; 

VIII. acompanhar a observância da periodicidade na prestação das informações 
obrigatórias, alertando os Debenturistas acerca de eventuais omissões ou 
inverdades constantes de tais informações; 
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IX. emitir parecer sobre a suficiência das informações constantes das propostas de 
modificações nas condições das Debêntures; 

X. solicitar, quando julgar necessário, para o fiel desempenho de suas funções, 
certidões atualizadas da Companhia, necessárias e pertinentes dos distribuidores 
cíveis, das varas de Fazenda Pública, cartórios de protesto, varas da Justiça do 
Trabalho, Procuradoria da Fazenda Pública, onde se localiza a sede do 
estabelecimento principal da Companhia; 

XI. solicitar, quando considerar necessário, auditoria extraordinária na Companhia; 

XII. examinar, enquanto puder ser exercido o direito à conversão de Debêntures em 
Ações, nos termos da Cláusula 6.9 acima (e subcláusulas), a alteração do estatuto 
social da Companhia que objetive mudar o objeto social da Companhia, ou criar 
ações preferenciais ou modificar as vantagens das existentes, em prejuízo das 
Ações em que são conversíveis as Debêntures, cumprindo-lhe convocar assembleia 
geral de Debenturistas para deliberar acerca da matéria, nos termos do artigo 57, 
parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações, a alteração proposta, observado o 
disposto na Cláusula 0 acima, incisos XIV e XV, alínea (a); 

XIII. convocar, quando necessário, assembleia geral de Debenturistas nos termos da 
Cláusula 9.3 abaixo; 

XIV. comparecer às assembleias gerais de Debenturistas a fim de prestar as informações 
que lhe forem solicitadas; 

XV. elaborar, no prazo legal, e enviar uma cópia à Companhia, na mesma data em que 
disponibilizar aos Debenturistas, relatório anual destinado aos Debenturistas, nos 
termos do artigo 68, parágrafo 1º, alínea (b), da Lei das Sociedades por Ações, que 
deverá conter, ao menos, as informações abaixo, devendo, para tanto, a 
Companhia enviar todas as informações financeiras, organograma do grupo 
societário da Companhia (que deverá conter os controladores, as controladas, as 
sociedades sob controle comum, as coligadas, e os integrantes de bloco de 
controle) e atos societários necessários à realização do relatório que venham a ser 
solicitados pelo Agente Fiduciário, os quais deverão ser devidamente encaminhados 
no prazo de até 30 (trinta) dias antes do encerramento do prazo para 
disponibilização do relatório: 

(a) eventual omissão ou inverdade, de que tenha conhecimento, contida nas 
informações divulgadas pela Companhia, ou, ainda, o inadimplemento ou 
atraso na obrigatória prestação de informações pela Companhia; 

(b) alterações estatutárias da Companhia ocorridas no período; 

(c) comentários sobre as demonstrações financeiras da Companhia, com enfoque 
nos indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da 
Companhia; 

(d) posição da Oferta ou colocação das Debêntures no mercado; 

(e) resgate, amortização, conversão e pagamentos realizados no período, bem 
como aquisições e vendas de Debêntures realizadas pela Companhia; 

(f) acompanhamento da destinação dos recursos captados por meio das 
Debêntures, de acordo com os dados obtidos com os administradores da 
Companhia; 
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(g) relação dos bens e valores eventualmente entregues à sua administração; 

(h) cumprimento das demais obrigações assumidas pela Companhia nos termos 
desta Escritura de Emissão; 

(i) existência de outras emissões de debêntures, públicas ou privadas, realizadas 
pela própria Companhia e/ou por sociedade coligada, controlada, 
controladora ou integrante do mesmo grupo da Companhia em que tenha 
atuado como agente fiduciário no período, bem como os dados sobre tais 
emissões previstos no artigo 12, inciso XVII, alínea (k), itens 1 a 7, da 
Instrução CVM 28; e 

(j) declaração sobre sua aptidão para continuar exercendo a função de agente 
fiduciário; 

XVI. disponibilizar o relatório a que se refere o inciso XV acima até 30 de abril de cada 
ano ao menos na sede da Companhia, no escritório do Agente Fiduciário ou, 
quando instituição financeira, no local por ela indicado, na CVM, na CETIP, na 
BM&FBOVESPA e na sede do Coordenador Líder; 

XVII. publicar, às expensas da Companhia, nos termos da Cláusula 6.27 acima, anúncio 
comunicando aos Debenturistas que o relatório a que se refere o inciso XV acima 
encontra-se à disposição nos locais indicados no inciso XVI acima; 

XVIII. manter atualizada a relação dos Debenturistas e seus endereços, mediante, 
inclusive, gestões perante a Companhia, o Escriturador, o Banco Liquidante, a 
CETIP e a BM&FBOVESPA, sendo que, para fins de atendimento ao disposto neste 
inciso, a Companhia expressamente autoriza, desde já, o Escriturador, o Banco 
Liquidante, a CETIP e a BM&FBOVESPA a atenderem quaisquer solicitações 
realizadas pelo Agente Fiduciário, inclusive referente à divulgação, a qualquer 
momento, da posição de Debêntures, e seus respectivos Debenturistas; 

XIX. coordenar o sorteio das Debêntures a serem resgatadas nos casos previstos nesta 
Escritura de Emissão, se aplicável; 

XX. fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes desta Escritura de Emissão, 
inclusive (a) daquelas impositivas de obrigações de fazer e de não fazer; (b) daquela 
relativa à obrigação de manutenção da contratação de agência de classificação de 
risco para atualização do relatório de classificação de risco das Debêntures, nos 
termos da Cláusula 7.1 acima, inciso XII; e (c) daquela relativa à observância do 
Índice Financeiro; 

XXI. notificar os Debenturistas, se possível individualmente, ou, caso não seja possível, 
nos termos da Cláusula 6.27 acima, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados 
da data em que o Agente Fiduciário tomou conhecimento, de qualquer 
inadimplemento, pela Companhia, de qualquer obrigação prevista nesta Escritura 
de Emissão, indicando o local em que fornecerá aos interessados maiores 
esclarecimentos, sendo que comunicação de igual teor deve ser enviada à 
Companhia, à CVM, à CETIP e à BM&FBOVESPA; 

XXII. divulgar as informações referidas no inciso XV acima, alínea (i), em sua página na 
Internet tão logo delas tenha conhecimento; 

XXIII. enviar à ANBIMA, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de 
recebimento, os relatórios de classificação de risco das Debêntures elaborados pela 
agência de classificação de risco contratada pela Companhia, nos termos da 
Cláusula 7.1 acima, inciso XII; e 
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XXIV. divulgar, aos Debenturistas e aos demais participantes do mercado, em sua página 
na Internet e/ou em sua central de atendimento, em cada Dia Útil, o saldo devedor 
unitário das Debêntures, calculado, em conjunto, pela Companhia e pelo Agente 
Fiduciário. 

8.6 No caso de inadimplemento, pela Companhia, de qualquer de suas obrigações previstas nesta 
Escritura de Emissão, não sanado nos prazos previstos na Cláusula 0 acima, conforme 
aplicáveis, deverá o Agente Fiduciário usar de toda e qualquer ação para proteger direitos ou 
defender interesses dos Debenturistas, devendo para tanto: 

I. declarar, observadas as condições desta Escritura de Emissão, antecipadamente 
vencidas as obrigações decorrentes das Debêntures, e cobrar seu principal e 
acessórios; 

II. requerer a falência da Companhia, se não existirem garantias reais; 

III. tomar quaisquer outras providências necessárias para que os Debenturistas 
realizem seus créditos; e 

IV. representar os Debenturistas em processo de falência, recuperação judicial, 
recuperação extrajudicial ou, se aplicável, intervenção ou liquidação extrajudicial ou 
eventos similares em outras jurisdições, da Companhia. 

8.6.1 Observado o disposto nas Cláusulas 0, 6.26.1, 6.26.2 e 6.26.3 acima, o Agente Fiduciário 
somente se eximirá da responsabilidade pela não adoção das medidas contempladas na 
Cláusula 8.6 acima, incisos I a III, se, convocada a assembleia geral de Debenturistas, esta assim 
o autorizar por deliberação da unanimidade das Debêntures em circulação.  Na hipótese da 
Cláusula 8.6 acima, inciso IV, será suficiente a deliberação da maioria das Debêntures em 
circulação. 

8.7 O Agente Fiduciário não será obrigado a realizar qualquer verificação de veracidade de 
qualquer documento ou registro que considere autêntico e que lhe tenha sido encaminhado 
pela Companhia ou por terceiros a seu pedido, para se basear nas suas decisões, e não será 
responsável pela elaboração desses documentos, que permanecerão sob obrigação legal e 
regulamentar da Companhia elaborá-los, nos termos da legislação aplicável. 

8.8 O Agente Fiduciário não emitirá qualquer tipo de opinião ou fará qualquer juízo sobre 
orientação acerca de qualquer fato da Emissão que seja de competência de definição pelos 
Debenturistas, nos termos da Cláusula 9 abaixo, obrigando-se, tão-somente, a agir em 
conformidade com as instruções que lhe foram transmitidas pelos Debenturistas, nos termos 
da Cláusula 9 abaixo, e de acordo com as atribuições que lhe são conferidas por lei, pela 
Cláusula 8.5 acima e pelas demais disposições desta Escritura de Emissão.  Nesse sentido, o 
Agente Fiduciário não possui qualquer responsabilidade sobre o resultado ou sobre os efeitos 
jurídicos decorrentes do estrito cumprimento das orientações dos Debenturistas que lhe forem 
transmitidas conforme definidas pelos Debenturistas, nos termos da Cláusula 9 abaixo, e 
reproduzidas perante a Companhia. 

8.9 A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Instrução CVM 28, dos artigos 
aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações e desta Escritura de Emissão, estando o Agente 
Fiduciário isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que 
não tenha decorrido das disposições legais e regulamentares aplicáveis e desta Escritura de 
Emissão. 
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9. ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS 

9.1 Os Debenturistas poderão, a qualquer tempo, reunir-se em assembleia geral, de acordo com o 
disposto no artigo 71 da Lei das Sociedades por Ações, a fim de deliberarem sobre matéria de 
interesse da comunhão dos Debenturistas. 

9.2 As assembleias gerais de Debenturistas poderão ser convocadas pelo Agente Fiduciário, pela 
Companhia, por Debenturistas que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) das 
Debêntures em circulação, ou pela CVM. 

9.3 A convocação das assembleias gerais de Debenturistas dar-se-á mediante anúncio publicado 
pelo menos 3 (três) vezes nos termos da Cláusula 6.27 acima, respeitadas outras regras 
relacionadas à publicação de anúncio de convocação de assembleias gerais constantes da Lei 
das Sociedades por Ações, da regulamentação aplicável e desta Escritura de Emissão, ficando 
dispensada a convocação no caso da presença da totalidade dos Debenturistas. 

9.4 As assembleias gerais de Debenturistas instalar-se-ão, em primeira convocação, com a presença 
de titulares de, no mínimo, metade das Debêntures em circulação e, em segunda convocação, 
com qualquer quorum. 

9.5 A presidência e a secretaria das assembleias gerais de Debenturistas caberão aos Debenturistas 
eleitos por estes próprios ou àqueles que forem designados pela CVM. 

9.6 Nas deliberações das assembleias gerais de Debenturistas, a cada uma das Debêntures em 
circulação caberá um voto, admitida a constituição de mandatário, Debenturista ou não.  
Exceto pelo disposto na Cláusula 9.6.1 abaixo, todas as deliberações a serem tomadas em 
assembleia geral de Debenturistas dependerão de aprovação de Debenturistas representando, 
no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em circulação. 

9.6.1 Não estão incluídos no quorum a que se refere a Cláusula 9.6 acima: 

I. os quoruns expressamente previstos em outras Cláusulas desta Escritura de 
Emissão; e 

II. as alterações, que somente poderão ser propostas pela Companhia, que deverão 
ser aprovadas por Debenturistas representando, no mínimo, 90% (noventa por 
cento) das Debêntures em circulação, (a) das disposições desta Cláusula; (b) de 
qualquer dos quoruns previstos nesta Escritura de Emissão; (c) da Remuneração, 
exceto pelo disposto na Cláusula 6.14.2 acima; (d) de quaisquer datas de 
pagamento de quaisquer valores previstos nesta Escritura de Emissão; (e) do prazo 
de vigência das Debêntures; (f) da espécie das Debêntures; (g) das disposições 
relativas à conversibilidade das Debêntures; (h) da criação de evento de 
repactuação; (i) das disposições relativas a resgate antecipado facultativo; (j) das 
disposições relativas a amortizações antecipadas facultativas; (k) das disposições 
relativas à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado; ou (l) da redação de qualquer 
Evento de Inadimplemento, observado que, ocorrendo a renúncia ou o perdão 
temporário a um Evento de Inadimplemento, aplicar-se-á o disposto na 
Cláusula 9.6 acima. 

9.7 Para os fins desta Escritura de Emissão, "Debêntures em circulação" significam todas as 
Debêntures subscritas e integralizadas e não resgatadas, excluídas as Debêntures mantidas em 
tesouraria e, ainda, adicionalmente, para fins de constituição de quorum, pertencentes, direta 
ou indiretamente, (i) à Companhia; (ii) a qualquer Controladora, a qualquer Controlada e/ou a 
qualquer coligada de qualquer das pessoas indicadas no item anterior; ou (iii) a qualquer 
diretor, conselheiro, cônjuge, companheiro ou parente até o 3º (terceiro) grau de qualquer das 
pessoas referidas nos itens anteriores. 
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9.8 As deliberações tomadas pelos Debenturistas, no âmbito de sua competência legal, observado 
os quoruns previstos nesta Escritura de Emissão, serão válidas e eficazes perante a Companhia 
e obrigarão todos os Debenturistas, independentemente de seu comparecimento ou voto na 
respectiva assembleia geral de Debenturistas. 

9.9 O Agente Fiduciário deverá comparecer às assembleias gerais de Debenturistas e prestar aos 
Debenturistas as informações que lhe forem solicitadas. 

9.10 Aplica-se às assembleias gerais de Debenturistas, no que couber, o disposto na Lei das 
Sociedades por Ações, sobre a assembleia geral de acionistas. 

10. DECLARAÇÕES DA COMPANHIA  

10.1 A Companhia, neste ato, declara que: 

I. é sociedade devidamente organizada, constituída e existente sob a forma de 
sociedade por ações, de acordo com as leis brasileiras, com registro de companhia 
aberta perante a CVM; 

II. está devidamente autorizada e obteve todas as autorizações, inclusive, conforme 
aplicável, legais, societárias, regulatórias e de terceiros, necessárias à celebração 
desta Escritura de Emissão e ao cumprimento de todas as obrigações aqui previstas 
e à realização da Emissão e da Oferta, tendo sido plenamente satisfeitos todos os 
requisitos legais, societários, regulatórios e de terceiros necessários para tanto; 

III. os representantes legais da Companhia que assinam esta Escritura de Emissão têm, 
conforme o caso, poderes societários e/ou delegados para assumir, em nome da 
Companhia, as obrigações aqui previstas e, sendo mandatários, têm os poderes 
legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor; 

IV. esta Escritura de Emissão e as obrigações aqui previstas constituem obrigações 
lícitas, válidas, vinculantes e eficazes da Companhia, exequíveis de acordo com os 
seus termos e condições; 

V. a celebração, os termos e condições desta Escritura de Emissão e o cumprimento 
das obrigações aqui previstas e a realização da Emissão e da Oferta (a) não 
infringem o estatuto social da Companhia; (b) não infringem qualquer contrato ou 
instrumento do qual a Companhia seja parte e/ou pelo qual qualquer de seus ativos 
esteja sujeito; (c) não resultarão em (i) vencimento antecipado de qualquer 
obrigação estabelecida em qualquer contrato ou instrumento do qual a Companhia 
seja parte e/ou pelo qual qualquer de seus ativos esteja sujeito; ou (ii) rescisão de 
qualquer desses contratos ou instrumentos; (d) não resultarão na criação de 
quaisquer ônus ou gravames, judiciais ou extrajudiciais sobre qualquer ativo da 
Companhia; (e) não infringem qualquer disposição legal ou regulamentar a que a 
Companhia e/ou qualquer de seus ativos esteja sujeito; e (f) não infringem qualquer 
ordem, decisão ou sentença administrativa, judicial ou arbitral que afete a 
Companhia e/ou qualquer de seus ativos; 

VI. está adimplente com o cumprimento das obrigações constantes desta Escritura de 
Emissão, e não ocorreu e não existe, na presente data, qualquer Evento de 
Inadimplemento; 

VII. tem plena ciência e concorda integralmente com a forma de divulgação e apuração 
da Taxa DI, e a forma de cálculo da Remuneração foi acordada por livre vontade da 
Companhia, em observância ao princípio da boa-fé; 
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VIII. as informações prestadas por ocasião do registro da Oferta pela CVM e constantes 
do prospecto preliminar da Oferta, incluindo o Formulário de Referência (em 
conjunto, "Prospecto Preliminar"), e do Prospecto Definitivo (o Prospecto Preliminar 
e o Prospecto Definitivo, em conjunto, "Prospectos"), são verdadeiras, consistentes, 
precisas, completas, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada 
de decisão fundamentada a respeito da Oferta; 

IX. os Prospectos (a) contêm e, na data de publicação do Anúncio de Início e na Data 
de Integralização, conterão, todas as informações relevantes necessárias ao 
conhecimento, pelos investidores, da Oferta, das Debêntures, da Companhia e das 
Controladas, e de suas respectivas atividades e situação econômico-financeira, dos 
riscos inerentes às atividades da Companhia e das Controladas, e quaisquer outras 
informações relevantes; (b) não contêm e, na data de publicação do Anúncio de 
Início e na Data de Integralização, não conterão, declarações ou informações falsas, 
inconsistentes, imprecisas, incompletas, incorretas ou insuficientes; (c) não contêm 
e, na data de publicação do Anúncio de Início e na Data de Integralização, não 
conterão, omissões de fatos relevantes; e (d) foram elaborados de acordo com as 
normas pertinentes, incluindo as normas da CVM e as do Código ANBIMA; 

X. as opiniões, análises e previsões (se houver) expressas nos Prospectos foram dadas 
de boa-fé, consideradas todas as circunstâncias relevantes no contexto da Oferta e 
com base em suposições razoáveis; 

XI. os documentos e informações fornecidos ao Agente Fiduciário e/ou aos 
Debenturistas são verdadeiros, consistentes, precisos, completos, corretos e 
suficientes, estão atualizados até a data em que foram fornecidos e incluem os 
documentos e informações relevantes para a tomada de decisão de investimento 
sobre as Debêntures; 

XII. as Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia relativas aos exercícios 
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2010, 2011 e 2012, representam 
corretamente a posição patrimonial e financeira consolidada da Companhia 
naquelas datas e para aqueles períodos e foram devidamente elaboradas em 
conformidade com a Lei das Sociedades por Ações e com as regras emitidas pela 
CVM; 

XIII. está, assim como as Controladas, cumprindo as leis, regulamentos, normas 
administrativas e determinações dos órgãos governamentais, autarquias ou 
instâncias judiciais aplicáveis ao exercício de suas atividades, exceto por aqueles 
questionados de boa-fé nas esferas administrativa e/ou judicial, cujos 
questionamentos estão descritos nos Prospectos, e/ou cujo descumprimento que 
não cause um Efeito Adverso Relevante; 

XIV. está, assim como as Controladas, em dia com o pagamento de todas as obrigações 
de natureza tributária (municipal, estadual e federal), trabalhista, previdenciária, 
ambiental e de quaisquer outras obrigações impostas por lei, exceto por aquelas 
questionadas de boa-fé nas esferas administrativa e/ou judicial ou cujo 
descumprimento não tenha um Efeito Adverso Relevante; 

XV. possui, assim como as Controladas, válidas, eficazes, em perfeita ordem e em pleno 
vigor todas as licenças, concessões, autorizações, permissões e alvarás, inclusive 
ambientais, aplicáveis ao exercício de suas atividades, exceto por aquelas cuja 
ausência não tenha um Efeito Adverso Relevante; 

XVI. inexiste, inclusive em relação às Controladas, (a) descumprimento de qualquer 
disposição contratual relevante, legal ou de qualquer ordem judicial, administrativa 
ou arbitral; ou (b) qualquer processo, judicial, administrativo ou arbitral, inquérito 
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ou qualquer outro tipo de investigação governamental, em qualquer dos casos 
deste inciso, (i) que tenha um Efeito Adverso Relevante; ou (ii) visando a anular, 
alterar, invalidar, questionar ou de qualquer forma afetar esta Escritura de Emissão;  

XVII. não há qualquer ligação entre a Companhia e o Agente Fiduciário que impeça o 
Agente Fiduciário de exercer plenamente suas funções; e 

XVIII. a Companhia tem capital social autorizado descrito nos Prospectos e em eventuais 
materiais de marketing da Oferta; todas as ações em circulação representativas do 
capital social da Companhia foram devida e validamente autorizadas; todas as 
ações em circulação representativas do capital social da Companhia foram e, 
quando da conversão das Debêntures em ações de emissão da Companhia, terão 
sido, devidamente emitidas, totalmente subscritas e não sujeitas a chamadas 
adicionais, e estarão de acordo, em todos os aspectos relevantes, com a sua 
descrição nos Prospectos e em eventuais materiais de marketing da Oferta; e, 
exceto pelo direito de prioridade assegurado aos acionistas da Companhia no 
âmbito da oferta prioritária, nos termos do Contrato de Distribuição, e pelo plano 
de opção de compra ou subscrição de ações, conforme descrito nos Prospectos, 
nem os acionistas da Companhia ou quaisquer outras pessoas têm direito de 
preferência para subscrição ou compra de ações de emissão da Companhia por 
ocasião da conversão das Debêntures; nenhuma das ações em circulação 
representativas do capital social da Companhia foram emitidas em violação a 
qualquer direito de preferência ou direito similar de qualquer acionista e não há 
limitações ou restrições com relação aos direitos dos acionistas de manter, votar ou 
transferir suas respectivas ações de emissão da Companhia, exceto conforme 
descrito nos Prospectos e em eventuais materiais de marketing da Oferta.  Com a 
conversão das Debêntures em Ações, todos os direitos e a propriedade sobre tais 
Ações serão transferidos para os respectivos subscritores, livres e desembaraçados 
de quaisquer ônus ou gravames, judiciais ou extrajudiciais (exceto por aqueles que 
tenham sido causados pelos Debenturistas). 

10.2 A Companhia, de forma irrevogável e irretratável, se obriga a indenizar os Debenturistas e o 
Agente Fiduciário por todos e quaisquer prejuízos, danos, perdas, custos e/ou despesas 
(incluindo custas judiciais e honorários advocatícios) diretamente incorridos e comprovados 
pelos Debenturistas e/ou pelo Agente Fiduciário em razão da falsidade e/ou incorreção de 
qualquer das declarações prestadas nos termos da Cláusula 10.1 acima. 

10.3 Sem prejuízo do disposto na Cláusula 10.2 acima, a Companhia obriga-se a notificar, na 
mesma data em que tomar conhecimento, o Agente Fiduciário caso qualquer das declarações 
prestadas nos termos da Cláusula 10.1 acima seja falsa e/ou incorreta na data em que foi 
prestada. 

11. DESPESAS 

11.1 Correrão por conta da Companhia todos os custos incorridos com a Oferta ou com a 
estruturação, emissão, registro e execução das Debêntures, incluindo publicações, inscrições, 
registros, contratação do Agente Fiduciário, do Escriturador, do Banco Liquidante, do Auditor 
Independente, da(s) agência(s) de classificação de risco e dos demais prestadores de serviços, e 
quaisquer outros custos relacionados às Debêntures. 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 As obrigações assumidas nesta Escritura de Emissão têm caráter irrevogável e irretratável, 
obrigando as partes e seus sucessores, a qualquer título, ao seu integral cumprimento. 

12.2 Qualquer alteração a esta Escritura de Emissão somente será considerada válida se formalizada 
por escrito, em instrumento próprio assinado por todas as partes. 
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12.3 A invalidade ou nulidade, no todo ou em parte, de quaisquer das cláusulas desta Escritura de 
Emissão não afetará as demais, que permanecerão válidas e eficazes até o cumprimento, pelas 
partes, de todas as suas obrigações aqui previstas.  Ocorrendo a declaração de invalidade ou 
nulidade de qualquer cláusula desta Escritura de Emissão, as partes se obrigam a negociar, no 
menor prazo possível, em substituição à cláusula declarada inválida ou nula, a inclusão, nesta 
Escritura de Emissão, de termos e condições válidos que reflitam os termos e condições da 
cláusula invalidada ou nula, observados a intenção e o objetivo das partes quando da 
negociação da cláusula invalidada ou nula e o contexto em que se insere. 

12.4 Qualquer tolerância, exercício parcial ou concessão entre as partes será sempre considerado 
mera liberalidade, e não configurará renúncia ou perda de qualquer direito, faculdade, 
privilégio, prerrogativa ou poderes conferidos (inclusive de mandato), nem implicará novação, 
alteração, transigência, remissão, modificação ou redução dos direitos e obrigações daqui 
decorrentes. 

12.5 As partes reconhecem esta Escritura de Emissão e as Debêntures como títulos executivos 
extrajudiciais nos termos do artigo 585, incisos I e II, da Lei n.º 5.869, de 
11 de janeiro de 1973, conforme alterada ("Código de Processo Civil"). 

12.6 Para os fins desta Escritura de Emissão, as partes poderão, a seu critério exclusivo, requerer a 
execução específica das obrigações aqui assumidas, nos termos dos artigos 461, 461-A, 621, 
632 e seguintes do Código de Processo Civil, sem prejuízo do direito de declarar o vencimento 
antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura de 
Emissão. 

13. LEI DE REGÊNCIA 

13.1 Esta Escritura de Emissão é regida pelas leis da República Federativa do Brasil. 

14. FORO 

14.1 Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões porventura oriundas 
desta Escritura de Emissão." 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1 As obrigações assumidas neste Aditamento têm caráter irrevogável e irretratável, obrigando as 
partes e seus sucessores, a qualquer título, ao seu integral cumprimento. 

4.2 Qualquer alteração a este Aditamento somente será considerada válida se formalizada por 
escrito, em instrumento próprio assinado por todas as partes. 

4.3 A invalidade ou nulidade, no todo ou em parte, de quaisquer das cláusulas deste Aditamento 
não afetará as demais, que permanecerão válidas e eficazes até o cumprimento, pelas partes, 
de todas as suas obrigações aqui previstas.  Ocorrendo a declaração de invalidade ou nulidade 
de qualquer cláusula deste Aditamento, as partes se obrigam a negociar, no menor prazo 
possível, em substituição à cláusula declarada inválida ou nula, a inclusão, neste Aditamento, 
de termos e condições válidos que reflitam os termos e condições da cláusula invalidada ou 
nula, observados a intenção e o objetivo das partes quando da negociação da cláusula 
invalidada ou nula e o contexto em que se insere. 

4.4 Qualquer tolerância, exercício parcial ou concessão entre as partes será sempre considerado 
mera liberalidade, e não configurará renúncia ou perda de qualquer direito, faculdade, 
privilégio, prerrogativa ou poderes conferidos (inclusive de mandato), nem implicará novação, 
alteração, transigência, remissão, modificação ou redução dos direitos e obrigações daqui 
decorrentes. 
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4.5 As partes reconhecem este Aditamento e as Debêntures como títulos executivos extrajudiciais 
nos termos do artigo 585, incisos I e II, da Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973, conforme 
alterada ("Código de Processo Civil"). 

4.6 Para os fins deste Aditamento, as partes poderão, a seu critério exclusivo, requerer a execução 
específica das obrigações aqui assumidas, nos termos dos artigos 461, 461-A, 621, 632 e 
seguintes do Código de Processo Civil, sem prejuízo do direito de declarar o vencimento 
antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos neste 
Aditamento. 

5. LEI DE REGÊNCIA 

5.1 Este Aditamento é regido pelas leis da República Federativa do Brasil. 

6. FORO 

6.1 Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões porventura oriundas 
deste Aditamento. 

Estando assim certas e ajustadas, as partes, obrigando-se por si e sucessores, firmam este Aditamento 
em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas abaixo identificadas, 
que também a assinam. 

São Paulo, [•] de abril de 2013. 

(As assinaturas seguem nas 3 (três) páginas seguintes.) 

(Restante desta página intencionalmente deixado em branco.) 
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IOCHPE-NIAXION S.A. 
CNPJ/MF 61.156.113/0001-75 

NIRE 35-300.014.022 
Companhia Aberta 

ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRA~O 
REALIZADA EM 27 DE MARt;O DE 2013 

1. Data, Hora e Local: No dia 27 de mar~o de 2013, as 11h, na filial da lochpe
Maxion S.A. ("Companhia"), no Municipio de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua 
Luigi Galvan!, 146-13 9 andar. 

2. Convocaci!g e Presenca: Dispensada a convoca,ao em razao da presen~a da 
totalidade dos membros do Conselho de Administrar;ao, nos termos do artigo 26 
Paragrafo Segundo do Estatuto Social da Companhia. 

3. Co_mooslcilo da Mesa: Presidente: Sr. lvoncy Brochmann loschpe; Secretaria: 
Sra. Magda Prevlero. 

4. Ordem do Dia: Dellberar sabre (4.1) a realizar;ao da sexta emissao, pela 
Companhia, de debentures conversiveis em a<;oes. da especie qulrografaria, em serie 
unica ("Debentures"), nos termos da lei n.• 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
conforme alterada ("Lei das Sociedades par A<;oes") {"Emissao"), objeto de oferta 
publica de distribui,ao, nos termos da Lei n.• 6.385, de 7 de dezembro de 1976, 
conforme alterada ("lei do Mercado de Valores Mobiliarios"l. da lnstru.;ao da 
Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") n.• 400, de 29 de dezembro de 2003, 
con forme alterada ("jnstruc~o CVM 400"), da lnstru,ao CVM n.• 471, de 
8 de agosto de 2008 ("lnstrw;ao CVM 471"), e das demais dispos1~6es legais e 
regulamentares aplicaveis, com exclusilo do direito de preferencia aos atuais acionistas 
da Companhia na subscric;ao das Debentures, nos termos do artigo 172, inciso I, da lei 
das Sociedades par A<;oes e do artigo 8•, panlgrafo 2Q, do Estatuto Social, porem, com 
prioridade aos atuais acionistas para a subscric;ao de determinada quantidade de 
Debentures no ambito da Oferta, nos terrnos do artigo 21 da lnstrus:ao CVM 400 
("Oferta"); (4.2) a autorizac;ao para a Companhia {i) celebrar todos os doccmentos e 
seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessaries a reallza.;ao da 
Emissao e da Oferta; (ii) contratar (a) Banco ltau BBA SA e Banco Fator S.A. para 
intermediar e coordenar a Oferta ("Coqrdenadores") e outras institui<;oes financeiras 
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para intermediar Oferta (em conjunta com os Coordenadores, "lnstituicoes 
Participantes da Oferta"; e (b) as demais prestadores de serVI\'OS para a Emissao e a 
Oferta, incluindo agente fiduciarlo ("Agente Fiduciario'l escriturador das Debentures 
("Escriturador"), banco liquidante das Debentures ("Banco Uguidante"), formador de 
mercado das Debentures, auditor independente, agencia(s) de classifica,ao de risco e 
assessores legals, entre outros, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos 
contratos e fixar-lhes os honorarlos; e (43) a ratifica~ao de todos os atos ja praticados 
relacionados as deiiberac;oes acima. 

5. Delib~r~~oes: As seguintes delibera~C5es toram tomadas por unan'1midade de 
votes e sem ressalvas. nos termos da alfnea it) do artigo 27 do Estatuto Social da 
Companhia: 

5.1 Aprovar a realiza<;ao da Emissao e da Oferta, com as seguintes caracterfsticas e 
condic;oes principals, as quais serao detalhadas e reguladas por meio da 
competente escritura de ernissao das Debentures ("Escritura de Emissao"): 

I. Destinariio dos Recursos. Os recursos liquidos obtidos pela 
Companhia com a Emissao serao integralmente utilizados para 
reperfllamento de passives financeiros da Companhia. 

IL Colocaroo. As Debentures serao objeto de oferta publica de 
distribui~ao, nos termos da lei do Mercado de Valores Mobiliarios, 
da lnstru.;ao CVM 400, da lnstrw;ao CVM 471 e das demais 
disposi<;oes legals e regulamentares aplicaveis, com exdusao do 
direito de preferencia aos atuais adonistas da Companhia na 
subscri<;ao das Debentures, nos termos do artigo 172, indso I, da Lei 
das Sociedades por A~oes e do artigo 82, paragrafo 22, do Estatuto 
Social, porem, com prioridade aos atuais acionistas para a subscri<;ao 
de determinada quantidade de Debentures no ambito da Oferta, nos 
termos do artigo 21 da lnstru<;ao CVM 400, sob o regime de garantia 
firme de coloca<;ao, com rela<;ao a totalidade das Debentures, nos 
termos do contrato de distribui<;ao das Debentures ("Contrato de 
Distribuicao"), com a intermedia<;ao dos Coordenadores, 
instltui.;ao(oes) integrante(s) do sistema de distribui~o de valores 
mobili<lrios. 

IlL Coleta de lnten~iies de lnvestimenta. Sera adotado o procedimento 
de coleta de inten~:oes de investimento, organizado pelos 
Coordenadores, nos termos do artigo 23, paragrafos 1 Q e 2Q, e do 
artigo 44 da Jnstru.;ao CVM 400, sem recebimento de reservas, sem 
lotes mfnimos ou maximos, para a defini<;ao, com a Companhia, da 
Remunera<;ao (conforme definido abaixo), observado o limite 
previsto no item XVIII abaixo, alinea (b) ("Procedimento <;le 
Bookbuildinq"). 
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IV. Prazo de Subscritiia. Respeitados (i) o atendimento dos requisltos 
previstos na Escritura de Emissao; (ii) a concessao do registro da 
Oferta pela CVM; (iii) a publica,:ao do an(mcio de infcio da Oferta 
("Anuncio de lnfcio"); (iv) a disponibiliza.;:lo, aos investidores, do 
prospecto definitive da Oferta, incluindo o formulario de referencia, 
elaborado pela Companhia em confurmidade com a lnstru,ao CVM 
n.2 480, de 7 de dezembro de 2009, con forme alterada; e {v) o prazo 
limite de validade da garantia firme de coloca<;iio prestada pelos 
Coordenadores nos termos do Contrato de Distribui~ao, as 
Debentures serao subscritas, a qualquer tempo, em ate 6 (seis) 
meses contados da data de publicac;ao do An undo de lnicio. 

V. Forma de Subscrf~iio e de lntegraliza>iia e Pret;o de lntegralizat;iio. 
As Debentures serao subscritas c integralizadas por meio (a) do 
MDA- Modulo de Distribuic;ao de Atlvos, administrado e 
operacionalizado pela CETIP S.A.- Mercados Organizados ("CETIP"); 
e/ou (b) do DDA- Sistema de Distribuic;ao de Ativos, administrado e 
operacionallzado pela BM&FBOVESPA S.A.- Balsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros ("BM&EBOVESPA"), em uma mesma data, a 
vista, no ato da subscri(:aO ("Data de lntegralizacao"), c em moeda 
corrente naclonal, pelo Valor Nominal {con forme definido abaixo). 

VI. Negociarao. As Debentures ser5o registradas para negociac;§o no 
mercado secundario por rreio (a) do Modulo CETIP21- Titulos e 
Valores Mobiliarios, administrado e operacionalizado pela CETIP; 
e/ou (b) do Sistema BOVESPAFIX ("BOVESPAFIX"), administrado e 
operacionalizado pela BM&FBOVESPA. 

VII. Numero do Emissiio. As Debentures representam a sexta emissao de 
debentures da Companhia. 

VIII. Valor Total da Emissiio. 0 valor total da Emissao sera de 
R$3ZO.OOO.OOO,OO (trezentos e vinte milhoes de rea is), na Data de 
Emissao (conforme definido abaixo). 

IX. Quantidade. Serao emitidas 320.000 (trezentas e vinte mil) 
Debentures. 

X. Valor Nominal. As DeMntures terao valor nominal unitario de 
R$1.000,00 (um mil rt>ais), na Data de Emissao ("Valor Nominai''). 

XI. Series. A fmissao sera realizada em serie unica. 

XII. Forma. As Debentures serao emitidas sub a forma nommativa, 
escritural, sem emissao de certificados ou cautelas. 

XIII. Conversibilidade. As Debentures serao conversiveis em a>6es 
ordinarlas, nomlnativas e sem valor nominal/ de emissao da 
Companhia ("A~oes"), nos termos do artigo 57 da Lei das Sodedades 
par A,:iies, deste item (e alineas) e da Escritura de Em:ssao. 

(a) As Debentures, a op<;ao de seus titulares ("Debenturistas"), 
poderao ser convertidas em A~oes, a qualquer tempo, exceto em 
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dia de assembleia geral de acionistas da Companhia e exceto 
pela Data de Vencimento (conforme definido abaixo), ate a 
efetiva quitacao de todas as obrigar;5es pecuniarias previstas na 
Escritura de Emissao {"Periodo de Conversao"). A conversao 
podera se referir a parte ou a totalidade das Debentures de 
titularidade do respective Debenturista. 

(b) As Debentures serao convertidas em A1=6es de acordo com a 
seguinte formula: 

Quantidade de A~oes ~ VN/Pre~;o de Conversao por A<;ao, onde: 

"Quantidade de Ac5es" s1gnifica a quantidade de A<;:oes em que 
cada Debenture podera ser convertida, desconsiderando-se as 
fras:Oes; 

"VN" significa o Valor Nominal de cada uma das Debentures; e 

"Preco de Conversao por Asao" significa: 

(i) R$30,303030, correspondente a 114,21% (cento e quatorze 
intciros e vinte e urn centesimos por cento) da media dos pre,os 
de fechamento par Aqao dos 20 (vinte) pregoes da 
BM&FBOVESPA imediatamente anteriores a data da Reuniao do 
Conselho de Administra<;ao da Companhia realizada em 
7 de mar.;o de 2013 ("Preco de Conversao par Acao Original"); 
ou 

(ii) caso, a qualquer tempo durante o Periodo de Conversao, 
ocorra qualquer emissao de A,:oes pela Companhia, para 
subscri<;iio publica ou particular, exceto se tal emissao decorrer 
do exercfcio de plano de op<;ao de compra de a<;oes ja exlstente 
na Data de Emissao ou que venha a ser aprovado posteriormente 
a Data de Emissao, o Pre<;o de Conversao por A~ao passara a ser 
o !I!JmQI valor entre (a) o pre<;o dt> emissao par 1\<;ao objeto de 
tal emissao; ou (b) o Pre<;o de Conversao por A<;ilo Original. 

Tendo em vista a formula acima, na Data de Emissao, cada 
Debenture corresponden) a 33 (trinta e tres) A<;6es. 

(c) A quantidade de A<;iies em que cada Debenture podera ser 
convertlda, nos termos acima, (i) sera automaticamente ajustada 
por qualquer bonifica<;ao, desdobramento ou grupamento de 
A<;oes, au redu<;ao de capital com cancelamento de A<;oes, a 
qualquer titulo, que vier a ocorrer a partir da Data de Emissao; e 
(ii) n~o sera ajustada por proventos pagos ou a serem pagos as 
A~C6es, tais como dividendos, juros sabre o capital proprio ou 
quaisquer outras distribuic;:5es de lucros. Assim, por exemplo, 
{a) em caso de grupamento de aqoes, o Pre.;o de Conversao 
devera 'er multiplicado pela mesma ra1ao referente ao 
grupamento das A~oes; e (b) em caso de desdobramento de 
a<;oes ou bonifica.;oes, o Prec;:o de Conversao devera ser dividido 
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pela mesma razao referente ao desdobramento das A~5es ou 
pela mesma razao utilitada para a bonifica;;ao. 

(d) A conversao de qualquer Debenture em A<;iies implicara, 
automaticamente, o cancelamento da respectiva Debenture, 
bem como a perda dos direitos referentes a Debenture previstos 
na Escritura de Emissao. 

(e) As A<;oes resultantes da conversao das Debentures terao as 
mesmas caracteristicas e condit;5es e gozarao dos mesmos 
direitos e vantagens das demais a(:oes ordinarlas de emissao da 
Companhia, nos termos de seu estatuto social, bern como a 
quaisquer direitos deliberados em atas societarios da 
Companh1a, a partir da Data de Conversilo, inclusive no que se 
refere aas dividcndos que venham a ser aprovados a partir da 
Data de Canversao. 

(f) Os aumentos de capital decorrentes da conversao das 
Debentures em A~oes, observada a forma estabelecida no 
artigo 166, incisa Ill, da Lei das Saciedades por Ar;:oes e no 
estatuto social da Companhia, serao arquivados na JUCESP no 
praw de ate 30 (trinta) dias contados da data da respectiva 
efetivar;:ao. 

(g) Nos termos do artigo 170, paragrafo 12, inciso Ill, da lei das 
Sociedades por Ar;oes, o criteria escolhido para a fixa,ao do 
pre<;o de ernbsao das Ar;:iies a serem emitidas em decorrencia da 
canversao das Debentures sera determinado conforrne 
estabelecido na alinea (b) adma. 

(h) Para os fins do artigo 59, paragrafo 29, da Lei das Sociedades por 
Agocs, na Data de Emissao, o limite do aumenta de capital 
decarrente da conversao da totalidade das Debentures em A<;oes 
correspondera a 10.560.000 (dez milhoes quinhentos e sessenta 
mil) A<;oes, estando, portanto, dentro do limite do capital 
autorizado da Companhia, que, nesta data, e de 10.660.000 (dez 
mil hoes, seiscentos e sessenta mil) A<;5es. 

XIV. Especie. As Debentures serao da especie quirografaria, nos termos 
do artigo 58 da lei das Sociedades por A<;oes. 

XV. Data de Emissiio. Para todos os efeitos legals, a data de emissao das 
Debentures sera 12 de abril de 2013 ("Data de Emissao"). 

XVL Prazo e Data de Vencimento. Ressalvadas as hipoteses de resgate 
antecipado das Debentures, de conversao das Debentures em A,oes, 
nos termos acima, c/au de vencimento antecipada das obriga;oes 
decorrentes das Debentures, nos termos previstos na Escrltura de 
Emissaa, o prazo das Debentures sera de 5 (cinco) anas, contados da 
Data de Emtssao, vencendo-se, portanto, ern lQ de abril de 2018 
("Data de Vendmento"). 
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XVII. Pagamento do Valor Nominal. Sem prejuizo dos pagamentos em 
decorrencia de resgate antecipado das Debentures e/ou de 
vencimento antecipado das obriga~oes decorrentes das Debentures, 
nos termos previstos na Escritura de Emissao, o Valor Nominal de 
cada uma das Debentures sera amortizado em uma parcela unica, na 
Data de Vencimento, exceto se as Debentures forem convertidas em 
A<;i\es, nos termos acima. 

XVIII. Remunerar;iio. A remunera<;~o de cada uma das Debentures sera a 
seguinte: 

(a) atualizar;ao monet6ria: o Valor Nominal de cada uma das 
Debentures nao sera atualizado moneta ria mente; e 

(b) juros remunerat6rios: sobre o Valor Nominal de cada uma das 
Debentures incidirao juros remunerat6rios correspondentes a 
um determinado percentual ao ana, base 252 (duzentos e 
cinquenta e dois) dias uteis, a ser definido de acordo com o 
Procedimento de Boakbuilding, e, em qualquer caso, limitado a 
100% (cem par cento) da varia;;ao acumulada das taxas medias 
diarias dos Dl- Depositos lnterfinanceiros de um dia, "over 
e-xtra-grupd', expressas na forma percentual ao ano, base 
252 (duzentos e dnquenta e dois) dias uteis, calcufadas e 
divulgadas diarlamente pela CETIP, no informative diario 
disponivel em sua pagina na Internet (http;/jwww.cetip.com.br) 
("Taxa Dl") ("Remuneracao"), cafculados de forma exponencial e 
cumulativa pra rata temporls por dias uteis decorridos, desde a 
Data de lntegraliza<;~o au a data de pagamento de Remunera,ao 
imediatamente anterior, conforme o caso, ate a data do efetivo 
pagamento. Sem prejufzo dos pagamentos em decorr€mcia de 
resgate antecipado das Debentures e/ou de vencimento 
antecipado das obriga.;oes decorrentes das Debentures, nos 
termos prevlstos na Escritura de Emissao, a Remunerat;ao sera 
paga semestralmente a partir da Data de Emissao, no dia 
lQ (primeiro) dos meses de abril e outubro de cada ano, 
ocorrendo a primeiro pagamento em 1• de outubro de 2013 e o 
ultimo, na Data de Vencimento, cxceta se as Debentures forem 
convertidas em Ar;Oes, nos termos adma, caso em que, com 
rela<;ao as Debentures convertidas em A<;oes, sem preJuizo do 
disposto na Escritura de Ernissao, a Remunera<;:ao sera devida pro 
rota temports desde a Data de lntegraliza<;ao ou a data de 
pagamento de Remunera.;:ao imediatamente anterior, conforme 
o caso, ate a respectiva data de pagamento, nos termos da 
Escritura de Emissao. 

XIX. Resgate Antecipado em coso de lndisponibilidode du Taxa Df. Na 
hipotese de extinc;ao, limitac;ao e/ou nao divulgar;ao da raxa Dl por 
mais de 10 (dez) dias consecutivos apos a data esperada para sua 
apura<;:ao e/ou divulga<;ao, ou no caso de impossibilidade de 
aplica<;ao da Taxa 01 as Debentures par proibi<;ao legal ou judicial, 
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sera utilizado o novo parametro Iegalmente estabelecido em 
substitui,ao a Taxa Dl. Caso nao haja urn novo para metro legalmcnte 
estabelecido, o Agente Fiduci<lrio devera convocar assembleia geral 
de Debenturistas para deliberar, em comum acordo com a 
Companhia e observada a regulamenta~:ao aplicavel, sabre o novo 
pariimetro de remunera,3o das Debentures a ser aplicado, que 
devera ser aquele que melhor reflita as condi~:ces do mercado 
vigentes a epoca. Case, na assembleia geral de Debenturistas 
prevista acima, nao haja acordo sobre a nova remuneras:ao das 
Debentures entre a Companhia e Debenturistas, nos termos da 
Escritura de Emissao, a Comparhia devera, nos termos e prazo 
previstos na Escritura de Emissao, sern prejulzo do direito de 
conversao das Debentures em A<;oes, realizar a resgate antecipado 
da totalidade das Debentures em circutas:ac, com seu consequente 
cancelamento, pelo Valor Nominal de cada uma das Debentures em 
circula<;ao, acrescido da Remunerar;ao, calculada pro rata temporis 
desde a Data de lntegraliza~;ao ou a data de pagamento de 
Remunera<;ao imediatamente anterior, conforme o caso, ate a data 
do efetivo pagamento, 

XX, RepactiJafiio Programado. Nao havera repdctuar;ao programada. 

XXI. Resgate Antf?cipado Facu/tativo. Exceto pela Oferta Facultativa de 
Resgate Antecipado (conforme definido abaixo), a Companhia nao 
podera, voluntariamente, realizar o resgate antecipado facultative de 
qualquer das Debentures. 

XXIL Amortiza,ao Antecipada Facultativa. A Companhia nao podera, 
voluntariamente, realizar a amortiia~ao antecipada facultativa de 
qualquer das Debentures. 

XXIIL Ojerta Facultativa de Resgate Antecipado. A Companhia podera 
realizar, a qualquer tempo, oferta facultativa de resgate antecipado, 
total ou parcial, das Debentures em circula.;ao, com o consequente 
cancelarnento de tais Debentures, que sera endere<;ada a todos os 
Debenturistas, sem distin;:ao, assegurada a igualdade de condi<;oes a 
todos os Debenturistas, para aceitar o resgate antecipado das 
Debentures de que forem titulares, de acordo com os termos e 
condis:oes previstos na Escritura de Emissao, podendo ser ofereddo 
premia de resgate antecipado que nao podeni ser negativo ("Oferta 
Facultativa de Resgate Antecipado"}. 

XXIV. Vencimento Antecipoda. As Debentures terao seu vencimento 
antecipado declarado nas hip6teses e nos termos a serem previstos 
na Escritura de Emissao. 

5.2 Autorizar a Companhia a (i) celebrar todos as documentos P seus eventuais 
aditamentos, incluindo a Escritura de Emissao e o Contrato de Distribui,ao, e 
praticar todos os atos necessaries a realiza9ao da Emissao e da Oferta; 
(ii) contratar (a} os Coordenadores e as demais lnstitui<,iies Participantes da 
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Oferta; e (b) os demais prestadores de servi,os para a Emissao e a Oferta, 
incluindo o Agcnte Fidudario, o Escriturador, o Banco Liquidante, o Banco 
Centralizador, formador de mercado das Debentures, auditor independente, 
agencia(s) de classifica,ao de risco e assessores legals, entre outros, podendo, 
para tanto, negociar e assinar os respectivos contratos e fixar-lhes os 
honorarios. 

5.3 Ratificar todos OS atos ja praticados relacionadcs as delibera<;i:les acima. 

6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, a presente ata foi lavrada, e, 
depois de lida, aprovada e achada conforme, fci assinada pelos presentes. 

Sao Paulo, 27 de mar,o de 2013. 

Na qualidade de Secretaria declare que a presente e copra fiel da ata lavrada no livre 
proprio. 
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ANEXO C – SÚMULA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 
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Resumo  

A Iochpe-Maxion S.A. vem expandido suas operações nos últimos anos, principalmente por 
meio de aquisições, o que tem resultado em uma alavancagem relativamente alta. No 
entanto, a companhia melhorou sua posição de mercado atingindo liderança global no 
segmento de rodas.  
Atribuímos os ratings ‘brA’ à Iochpe e à sua proposta de emissão de debêntures 
conversíveis em ações. A perspectiva do rating de emissor é estável.  
Acreditamos que a Iochpe apresentará melhora em suas métricas de crédito, principalmente 
nos seus níveis de alavancagem como resultado das condições mais favoráveis em alguns 
dos seus principais mercados, ao mesmo tempo em que continua a melhorar sua eficiência 
operacional como resultado das sinergias de seus novos negócios e de ganhos de escala. 

 
 
Ações de Rating  
Em 27 de março de 2013, a Standard & Poor’s Ratings Services atribuiu em sua Escala Nacional 
Brasil os ratings ‘brA’ à Iochpe-Maxion S.A. (“Iochpe”) e à sua proposta de emissão de debêntures 
conversíveis em ações no valor de R$ 320 milhões, com vencimento final em 2018. A perspectiva 
do rating de emissor é estável.  
 
Fundamentos  
Os ratings refletem o perfil de risco financeiro “agressivo” e o perfil de risco de negócios “regular” 
da companhia, conforme nosso critério define esses termos. Após as aquisições da Hayes-
Lemmerz e do Grupo Galaz em 2011, a Iochpe se tornou a maior fabricante mundial de rodas. No 
entanto, as vantagens competitivas advindas de ganhos de escala, diversificação geográfica e 
eficiência operacional da Iochpe mitigam apenas parcialmente os riscos de se operar na indústria 
de autopeças, a qual além de apresentar forte competição e ser afetada por constantes 
negociações com as montadoras e fornecedores, também é de natureza muito cíclica. 
Adicionalmente, os níveis de alavancagem da Iochpe devem continuar elevados nos próximos 
anos, refletindo o aumento de endividamento usado para financiar as aquisições. No entanto, 
acreditamos que a Iochpe permanecerá comprometida em reduzir sua alavancagem, utilizando sua 
geração de caixa operacional para amortizar dívidas. Isso será possível porque projetamos que os 
resultados da companhia se fortalecerão a partir de 2013 à medida que, em particular, o mercado 
brasileiro retome o ritmo de produção após um período de vendas muito baixas no ano passado, e 
as sinergias das aquisições se consolidem. 

Apesar de as condições adversas de mercado, principalmente na Europa e no Brasil em 2012, 
terem afetado negativamente os resultados apresentados pela Iochpe nesse ano, acreditamos que 
os fundamentos para 2013 são mais positivos, sobretudo nos mercados brasileiro e norte-
americano. Acreditamos que a retomada da produção de caminhões em 2013 no Brasil, após um 
período de baixa demanda durante a fase de transição da tecnologia de controle de emissões do 
padrão Euro-3 para Euro-5 em 2012, deve permitir à Iochpe elevar sua produção neste ano e 
atingir rentabilidade adequada. Além disso, as perspectivas de crescimento da produção agrícola, 
que foi afetada por condições climáticas em 2012, também contribuem para uma recuperação nas 
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vendas de caminhões neste ano. Projetamos, assim, forte recuperação nos volumes produzidos no 
Brasil e a consequente recuperação nas margens consolidadas da Iochpe. As perspectivas para o 
mercado norte-americano, que vem se recuperando gradualmente desde o ano passado, também 
apontam para melhores resultados neste ano. Por outro lado, a produção de veículos no mercado 
europeu deverá permanecer fraca pela lenta recuperação nas economias da região. Esperamos 
também que a Iochpe continue a melhorar sua eficiência operacional, principalmente com ganhos 
de sinergias relacionados às novas operações após as aquisições, o que deverá resultar em 
margens mais fortes.  

O perfil de risco financeiro “agressivo” da Iochpe reflete a posição de alavancagem relativamente 
alta da companhia, como reflexo do financiamento das aquisições da Hayes Lemmerz 
International, Inc. (“Hayes Lemmerz”) e do Grupo Galaz S.A. de C.V. (“Galaz”) em 2011, além das 
dívidas já existentes nas companhias adquiridas. Em dezembro de 2012, o índice de dívida total 
sobre EBITDA da Iochpe era de 6,5x, também afetado por um declínio em seu EBITDA provocado 
pelo fraco desempenho em alguns de seus principais mercados. A companhia vem realizando 
esforços para melhorar o perfil de seu endividamento por meio de novas emissões de debêntures 
com condições mais favoráveis e custo mais baixo. Além da emissão de debêntures conversíveis 
proposta no valor de R$ 320 milhões, a Iochpe conta ainda com garantia firme de colocação de 
debêntures privadas não conversíveis no valor de R$ 1,24 bilhão. Ambas as emissões lhe 
permitirão alongar significativamente seu perfil de amortização da dívida. Os recursos dessas 
emissões serão utilizados para o pagamento do empréstimo-ponte tomado quando das aquisições 
da Hayes Lemmerz e do Galaz. As debêntures de R$ 320 milhões possuem amortização total no 
vencimento, em cinco anos, e poderão ser convertidas em ações a qualquer momento.  

De acordo com o nosso caso-base, projetamos que a Iochpe será capaz de apresentar significativo 
crescimento em suas operações ao longo de 2013, sustentado principalmente pelos fundamentos 
positivos para o setor de autopeças no Brasil e na América do Norte, o que deverá mais do que 
compensar uma demanda ainda fraca nos mercados europeus. Adicionalmente, o crescimento 
esperado em alguns dos principais mercados da Iochpe deverá levar a uma recuperação das 
margens nos próximos anos, e a uma geração de caixa mais forte. Nosso caso-base também 
estima que a margem EBITDA da Iochpe vai se manter em um patamar entre 10%-11% nos 
próximos anos. Apesar de não esperarmos uma significativa redução no volume de dívida pelos 
próximos anos, acreditamos que a melhora nos resultados da companhia deverá levar a índices 
financeiros mais fortes, como endividamento total sobre EBITDA em torno de 4,6x ao final de 2013, 
e abaixo de 4,0x no fim de 2014. A geração de caixa mais forte também deverá resultar em 
métricas de geração interna de caixa (FFO, na sigla em inglês) sobre dívida total em torno de 15% 
em 2013 e em 2014.  

Liquidez  
Consideramos a liquidez da Iochpe como “menos que adequada”. Em dezembro de 2012, a 
companhia apresentava R$ 813 milhões em dívidas vencendo no curto prazo e, ao mesmo tempo, 
dispunha de R$ 506,5 milhões em caixa. Em nossa avaliação da liquidez da companhia 
consideramos os seguintes fatores e premissas: 

As fontes de liquidez (caixa, geração de caixa e linhas de crédito disponíveis) deverão 
corresponder a 1,0x dos usos (amortização de dívida, necessidade de capital de giro, 
investimentos e dividendos).  
Apesar de o volume de dívidas no curto prazo ser relativamente elevado, visto que cerca de 
40% dessa dívida corresponde a empréstimos para capital de giro advindos das operações 
no exterior, acreditamos que estes serão refinanciados.  
Esperamos que os investimentos para os próximos anos se mantenham em patamares 
reduzidos, uma vez que não há necessidade de expansão da capacidade, e a companhia 
deve manter seus esforços na redução do endividamento.  
A Iochpe deverá atender as cláusulas contratuais restritivas (covenants) presentes no 
contrato de suas debêntures, porém projetamos que a folga para seu cumprimento deve ser 
limitada em 2013.  
Acreditamos que a Iochpe manterá o pagamento de dividendos no percentual mínimo para 
os próximos anos. 
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Perspectiva  
A perspectiva estável do rating de emissor reflete nossa expectativa de que a Iochpe deverá 
apresentar melhora consistente em suas métricas financeiras nos próximos anos, sustentada pelo 
aumento na demanda em seus principais mercados, e pela captura de ganhos de eficiência. 
Poderemos revisar os ratings para baixo caso a companhia apresente aumento em sua posição de 
endividamento, principalmente se a recuperação dos mercados for mais lenta que o esperado, 
resultando em métricas de crédito ainda fracas, como dívida total sobre EBITDA superior a 5,5x e 
FFO sobre dívida inferior a 10%. Dada a alavancagem relativamente alta para o atual nível de 
rating, não esperamos elevá-lo nos próximos trimestres, mas tal ação poderia ocorrer caso a 
companhia apresentasse melhora significativa e permanente em suas métricas financeiras, seja 
por um crescimento de mercado mais forte que o projetado, seja por um fortalecimento significativo 
e consistente de sua rentabilidade, resultando em índices de dívida total sobre EBITDA inferior a 
4,0x e de FFO sobre dívida total superior a 20%.  
 
Critérios e Artigos Relacionados  

Metodologia: Expansão da matriz de risco financeiro/risco de negócios, 18 de setembro de 
2012.  
Metodologia e Premissas: Descritores de Liquidez para Emissores Corporativos Globais, 28 
de setembro de 2011.  
2008 Critérios de Ratings Corporativos - Metodologia Analítica, 15 de abril de 2008. 

 
 
Informações regulatórias adicionais  
 
Outros serviços fornecidos ao emissor  
Não há outros serviços prestados a este emissor, clique aqui para mais informações.  
 
Atributos e limitações do rating de crédito  
A Standard & Poor’s Ratings Services utiliza informações em suas análises de crédito provenientes 
de fontes consideradas confiáveis, incluindo aquelas fornecidas pelo emissor. A Standard & Poor’s 
Ratings Services não realiza auditorias ou quaisquer processos de due diligence ou de verificação 
independente da informação recebida do emissor ou de terceiros em conexão com seus processos 
de rating de crédito ou de monitoramento dos ratings atribuídos. A Standard & Poor’s Ratings 
Services não verifica a completude e a precisão das informações que recebe. A informação que 
nos é fornecida pode, de fato, conter imprecisões ou omissões que possam ser relevantes para a 
análise de crédito de rating.  

Em conexão com a análise deste (s) rating (s) de crédito, a Standard & Poor’s Ratings Services 
acredita que há informação suficiente e de qualidade satisfatória de maneira a permitir-lhe ter uma 
opinião de rating de crédito. A atribuição de um rating de crédito para um emissor ou emissão pela 
Standard & Poor’s Ratings Services não deve ser vista como uma garantia da precisão, 
completude ou tempestividade da (i) informação na qual a Standard & Poor’s se baseou em 
conexão com o rating de crédito ou (ii) dos resultados que possam ser obtidos por meio da 
utilização do rating de crédito ou de informações relacionadas.  

 

LISTA DE RATINGS
Ratings Atribuídos

Iochpe-Maxion S.A.  

Rating de Crédito Corporativo

Escala Nacional Brasil brA/Estável/-
-

 

Rating de Emissão

Proposta de emissão de debêntures conversíveis em ações no valor de R$ 320 milhões, com vencimento final em 
2018. brA
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Fontes de informação  
Para atribuição e monitoramento de seus ratings a Standard & Poor’s utiliza, de acordo com o tipo 
de emissor/emissão, informações recebidas dos emissores e/ou de seus agentes e conselheiros, 
inclusive, balanços financeiros auditados do Ano Fiscal, informações financeiras trimestrais, 
informações corporativas, prospectos e outros materiais oferecidos, informações históricas e 
projetadas recebidas durante as reuniões com a administração dos emissores, bem como os 
relatórios de análises dos aspectos econômico-financeiros (MD&A) e similares da entidade 
avaliada e/ou de sua matriz. Além disso, utilizamos informações de domínio público, incluindo 
informações publicadas pelos reguladores de valores mobiliários, do setor bancário, de seguros e 
ou outros reguladores, bolsas de valores, e outras fontes públicas, bem como de serviços de 
informações de mercado nacionais e internacionais.  
 
Aviso de ratings ao emissor  
O aviso da Standard & Poor’s para os emissores em relação ao rating atribuído é abordado na 
política “Aviso de Pré-Publicação aos Emissores”.  
 
Frequência de revisão de atribuição de ratings  
O monitoramento da Standard & Poor’s de seus ratings de crédito é abordado em: 

Descrição Geral do Processo de Ratings de Crédito (seção de Revisão de Ratings de 
Crédito) http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?
articleType=PDF&assetID=1245338484985  
Política de Monitoramento http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/pt/la/?
articleType=PDF&assetID=1245319078197 

 
 
Conflitos de interesse potenciais da S&P Ratings Services  
A Standard & Poor’s Brasil publica a lista de conflitos de interesse reais ou potenciais em “Conflitos 
de Interesse — Instrução Nº 521/2012, Artigo 16 XII” seção em www.standardandpoors.com.br.  
 
Faixa limite de 5%  

De acordo com a informação sobre as receitas da Standard & Poor’s Brasil do Ano Fiscal de 
2012, as receitas da entidade avaliada não ultrapassam 5% do total das receitas da S&P 
Brasil;  
A S&P Brasil publica em seu Formulário de Referência apresentado em 
http://www.standardandpoors.com/ratings/br-disclosure/pt/la (Item # 4.3) o nome das 
entidades responsáveis por mais de 5% de suas receitas anuais. 

Copyright© 2013 pela Standard & Poor's Financial Services LLC. Todos os direitos reservados.  

Nenhum conteúdo (incluindo-se ratings, análises e dados relativos a crédito, avaliações, modelos, software ou outras aplicações ou 
informações obtidas a partir destes) ou qualquer parte destas informações (Conteúdo) pode ser modificada, sofrer engenharia 
reversa, reproduzida ou distribuída de nenhuma forma, nem meio, nem armazenado em um banco de dados ou sistema de 
recuperação sem a prévia autorização por escrito da Standard & Poor’s Financial Services LLC ou de suas afiliadas (coletivamente, 
S&P). O Conteúdo não deverá ser utilizado para nenhum propósito ilícito ou não autorizado. Nem a S&P, nem seus provedores 
externos, nem seus diretores, representantes, acionistas, empregados nem agentes (coletivamente, Partes da S&P) garantem a 
exatidão, completitude, tempestividade ou disponibilidade do Conteúdo. As Partes da S&P não são responsáveis por quaisquer 
erros ou omissões (por negligência ou não), independentemente da causa, pelos resultados obtidos mediante o uso de tal 
Conteúdo, ou pela segurança ou manutenção de quaisquer dados inseridos pelo usuário. O Conteúdo é oferecido “como ele é”. AS 
PARTES DA S&P ISENTAM-SE DE QUALQUER E TODA GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUSIVE, MAS NÃO 
LIMITADA A, QUAISQUER GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE, OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO OU USO 
ESPECÍFICO, LIBERDADE DE FALHAS, ERROS OU DEFEITOS DE SOFTWARE, QUE O FUNCIONAMENTO DO CONTEÚDO 
SEJA INTERROMPIDO OU QUE O CONTEÚDO OPERE COM QUALQUER CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE OU HADWARE. 
Em nenhuma circunstância, deverão as Partes da S&P serem responsabilizadas por nenhuma parte, por quaisquer danos, custos, 
despesas, honorários advocatícios, ou perdas diretas, indiretas, incidentais, exemplares, compensatórias, punitivas, especiais, ou 
consequentes (incluindo-se, sem limitação, perda de renda ou lucros e custos de oportunidade ou perdas causadas por 
negligência) com relação a qualquer uso do Conteúdo aqui contido, mesmo se alertadas sobre sua possibilidade.  

Análises relacionadas a crédito e outras, incluindo ratings e as afirmações contidas no Conteúdo são declarações de opiniões na 
data em que foram expressas e não declarações de fatos. As opiniões da S&P, análises e decisões de reconhecimento de ratings 
(descritas abaixo) não são recomendações para comprar, reter ou vender quaisquer títulos ou tomar qualquer decisão de 
investimento e não abordam a adequação de quaisquer títulos. Após sua publicação, em qualquer maneira ou formato, a S&P não 
assume nenhuma obrigação de atualizar o Conteúdo. Não se deve depender do Conteúdo, e este não é um substituto das 
habilidades, julgamento e experiência do usuário, sua administração, funcionários, conselheiros e/ou clientes ao tomar qualquer 
decisão de investimento ou negócios. A S&P não atua como agente fiduciário nem como consultora de investimentos exceto 
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quando registrada como tal. Embora obtenha informações de fontes que considera confiáveis, a S&P não conduz auditoria nem 
assume qualquer responsabilidade de diligência devida (due diligence) ou de verificação independente de qualquer informação que 
receba.  

Até o ponto em que as autoridades reguladoras permitem a uma agência de rating reconhecer em uma jurisdição um rating 
atribuído em outra jurisdição para determinados fins regulatórios, a S&P se reserva o direito de atribuir, retirar ou suspender tal 
reconhecimento a qualquer momento e a seu exclusivo critério. As Partes da S&P abdicam de qualquer obrigação decorrente da 
atribuição, retirada ou suspensão de um reconhecimento, bem como de qualquer responsabilidade por qualquer dano 
supostamente sofrido por conta disso.  

A S&P mantém determinadas atividades de suas unidades de negócios separadas umas das outras a fim de preservar a 
independência e objetividade de suas respectivas atividades. Como resultado, certas unidades de negócios da S&P podem dispor 
de informações que não estão disponíveis às outras. A S&P estabeleceu políticas e procedimentos para manter a confidencialidade 
de determinadas informações que não são de conhecimento público recebidas no âmbito de cada processo analítico.  

A S&P pode receber remuneração por seus ratings e certas análises, normalmente dos emissores ou subscritores dos títulos ou 
dos devedores. A S&P reserva-se o direito de divulgar seus pareceres e análises. A S&P disponibiliza suas análises e ratings 
públicos em seus sites na www.standardandpoors.com / www.standardandpoors.com.mx / www.standardandpoors.com.ar e 
www.standardandpoors.com.br (gratuitos), www.ratingsdirect.com e www.globalcreditportal.com (por assinatura), e pode distribuí-
los por outros meios, inclusive em suas próprias publicações ou por intermédio de terceiros redistribuidores. Informações adicionais 
sobre nossos honorários de rating estão disponíveis em www.standardandpoors.com/usratingsfees.  
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ANEXO D – DECLARAÇÕES DA EMISSORA E DO COORDENADOR LÍDER 
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DECLARACi\0 

BANCO ITAU BBA S.A., instituic;ao financeira com sede na Cidade de Sao Paulo, 
Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima 3400, 3° a 8°, 11° e 
12° andares, inscrita no CNPJ sob o n.0 17.298.092/0001-30, neste ato representada 
nos termos de seu estatuto social, na qualidade de coordenador lider (''Coordenador 
Lider'') da oferta publica de distribui9ao de debentures conversiveis em ac;oes, da 
especie quirografaria, em serie unica, da sexta emissao de IOCHPE-MAXION S.A. 
("Companhia") ("Oferta"), cujo pedido de registro esta sob analise da Comissao de 
Valores Mobiliarios ("CVM"), vern, pela presente, apresentar a declarayao de que 
trata o artigo 56 da Instruyao CVM n.0 400, de 29 de dczembro de 2003, conforme 
alterada ("Instrucao CVM 400"). 

CONSIDERANDO QUE: 

(i) o Coordenador Lider constituiu assessores legais para auxilia-lo na 
implementac;ao da Oferta; 

(ii) para a realizac;ao da Oferta, esta sendo efetuada auditoria juridica na 
Companhia e em suas subsidiarias, iniciada em lode marc;o de 2013, a 
qual prosseguira ate a divulgac;ao do prospecto definilivo da Oferta 
("Prospccto Definitivo"); 

(iii) por solicilac,;ao do Coordenador Lider, a Companhia contratou seus 
auditores independentes para aplicac;ao dos procedimentos previstos 
nos tcrmos do Pronunciamento IBRACON NP An. 0 12, com relac;ao ao 
prospeclo preliminar da Ofetta ("Prospecto Prcliminar") e ao Prospecto 
Definitivo; 

(iv) foram disponibilizados pela Companhia os documentos que a 
Companhia considerou relevantes para a Oferta; 

(v) alem dos documentos a que se refere o item (iv) acima, foram 
solicitados pelo Coordenador Lider documentos e informac;oes 
adicionais relativos a Companhia; c 

(vi) a Companhia confirmou ler disponibilizado, com veracidade, 
consistencia, qualidade e suficiencia, todos os docurnentos e prestado 
todas as informac;oes consideradas relevantes sobre os neg6cios da 
Companhia, para analise do Coordenador Lider e de seus consultores 
legais, com o fim de permitir aos investidores uma tomada de decisao 
fundamentada sobre a Ofcrta; 
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o Coordenador Lider declara que: 

(i) tomou todas as cautelas e agiu com elevados padroes de diligencia 
para assegurar que (a) as informa96es prestadas pela Companhia sao 
verdadeiras, consistentes, corretas e suficienles, permitindo aos 
investidores uma tomada de decisao fundamentada a respeito da 
Of etta; e (b) as informa96es fornccidas ao mere ado durante to do o 
prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periodicas constantes 
da atualiza9ilO do registro da Companhia, que integram o Prospecto 
Preliminar e que venham a intcgrar o Prospecto Definitivo, sao 
suficientes, permitindo aos investidores uma lomada de decisao 
fundamentada a respeito da Oferta; 

(ii) o Prospecto Preliminar contcm e o Prospecto Definitivo contera, nas 
datas de suas respectivas divulgm;Des, as informa96es relevantes 
necessitrias ao conhecimento, pelos investidores, da Oferta, das 
debentures a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situa9ao 
econ6mico-financeira, dos riscos inerenles it sna atividade e quaisqucr 
outras informa96es relevantes; e 

(iii) o Prospecto Preliminar foi c o Prospecto Definitivo sera elaborado de 
acordo com as normas pertinentes, induindo a Instruyao CVM 400. 

Sao Paulo, 26 de mar9o de 2013. 

BANCO !TAU BBA S.A. 

\ ! 
/. 

)-'~'~"/.·· 

/Nome: 
/.Cargo: 

/ 

213



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco) 

214



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO E – ESTATUTO SOCIAL DA EMISSORA 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITO DE PRIORIDADE 

 

Celebram este "Instrumento Particular de Cessão de Direto de Prioridade" 
("Instrumento"): 

I. como Acionista cedente: 

[[DENOMINAÇÃO], sociedade com sede em [•], na [endereço], inscrita no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o 
n.º [•], neste ato representada nos termos de [seu [estatuto/contrato] 
social] {ou} [seus atos constitutivos] ("Acionista Cedente"); e] 

{ou} 

[[NOME], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador[a] da cédula 
de identidade n.º [•], expedida [pela Secretaria de Segurança Pública do 
Estado de [•]], inscrit[o/a] no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da 
Fazenda sob o n.º [•], residente e domiciliad[o/a] na Cidade de [•], Estado 
de [•], na [•]] ("Acionista Cedente"); e] 

II. como Acionista cessionário: 

[[DENOMINAÇÃO], sociedade com sede [•], na [endereço], inscrita no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o 
n.º [•], neste ato representada nos termos de [seu [estatuto/contrato] 
social] {ou} [seus atos constitutivos] ("Acionista Cessionário");] 

{ou} 

[[NOME], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador[a] da cédula 
de identidade n.º [•], expedida [pela Secretaria de Segurança Pública do 
Estado de [•]], inscrit[o/a] no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da 
Fazenda sob o n.º [•], residente e domiciliad[o/a] na Cidade de [•], Estado 
de [•], na [•]] ("Acionista Cessionário");] 

 

CONSIDERANDO QUE: 

(A) Iochpe-Maxion Holdings S.A. ("Companhia") pretende realizar uma 
(i) emissão de 320.000 (trezentas e vinte mil) debêntures, com valor 
nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais), na data de emissão, qual 
seja, 1º de abril de 2013 ("Data de Emissão"), totalizando, portanto, 
R$320.000.000,00 (trezentos e vinte milhões de reais), na Data de 
Emissão ("Debêntures"), nos termos da Lei n.º 6.404, de 
15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por 
Ações") ("Emissão"); e (ii) oferta pública de distribuição de Debêntures, 
nos termos da Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme 
alterada ("Lei do Mercado de Valores Mobiliários"), da Instrução da 
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Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 400, de 
29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), da 
Instrução CVM n.º 471, de 8 de agosto de 2008 ("Instrução CVM 471"), 
e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, com 
exclusão do direito de preferência aos atuais acionistas da Companhia na 
subscrição das Debêntures, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das 
Sociedades por Ações e do artigo 8º, parágrafo 2º, do Estatuto Social, 
porém, com prioridade aos atuais acionistas para a subscrição de 
determinada quantidade de Debêntures no âmbito da Oferta, nos 
termos do artigo 21 da Instrução CVM 400, sob a coordenação de Banco 
Itaú BBA S.A. ("Coordenador Líder") e de Banco Fator S.A. ("Banco 
Fator", e, em conjunto com o Coordenador Líder, "Coordenadores"), 
nos termos do contrato de distribuição ("Contrato de Distribuição") 
("Oferta"); 

(B) observado o disposto no aviso ao mercado publicado em 
[27] de março de 2013 e a ser republicado em [5] de abril de 2013, no 
jornal "Valor Econômico" ("Aviso ao Mercado"), a Oferta será realizada 
para (i) no âmbito da Oferta Prioritária (conforme definido abaixo), 
titulares de ações de emissão da Companhia ao final do dia 
8 de março de 2013 ("Primeira Data de Corte da Oferta Prioritária"), que 
sejam, cumulativamente, titulares de ações de emissão da Companhia ao 
final do dia 15 de abril de 2013 ("Segunda Data de Corte da Oferta 
Prioritária"), conforme as respectivas posições em custódia em tais datas 
na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 
("BM&FBOVESPA") e na Itaú Corretora de Valores S.A., instituição 
escrituradora de ações de emissão da Companhia ("Instituição 
Escrituradora"), que tenham realizado Pedido de Reserva da Oferta 
Prioritária (conforme definido no Aviso ao Mercado), observado que 
aqueles que não sejam residentes e domiciliados ou com sede no Brasil 
deverão se certificar que não existem restrições legais ou regulamentares 
em suas respectivas jurisdições que impeçam ou restrinjam sua 
participação na Oferta Prioritária ("Acionistas"); e (ii) no âmbito da 
Oferta Institucional (conforme definido abaixo), investidores institucionais 
ou qualificados, conforme definido no artigo 109 da Instrução CVM 
n.º 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada, podendo, 
entretanto, ser atendidos outros investidores, pessoas físicas ou jurídicas, 
não qualificados, clientes dos Coordenadores, que tenham amplo 
conhecimento dos termos, condições e riscos inerentes às Debêntures, 
bem como acesso aos Prospectos (conforme definido no Aviso ao 
Mercado) ("Investidores Institucionais"); 

(C) os Coordenadores realizarão a Oferta de acordo com o disposto no 
Contrato de Distribuição, por si e/ou por meio das instituições 
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intermediárias autorizadas a operar na BM&FBOVESPA contratadas para 
efetuar esforços de colocação das Debêntures exclusivamente aos 
Acionistas, no âmbito da Oferta Prioritária ("Instituições Consorciadas", 
e, em conjunto com os Coordenadores, "Instituições Participantes da 
Oferta"); 

(D) as Debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição, com 
intermediação das Instituições Participantes da Oferta, por meio de 
(i) uma oferta aos Acionistas, nos termos do artigo 21 da 
Instrução CVM 400 ("Oferta Prioritária"); e (ii) uma oferta aos 
Investidores Institucionais ("Oferta Institucional"); 

(E) no contexto da Oferta Prioritária, o montante de 240.000 (duzentas e 
quarenta mil) Debêntures, ou seja, 75% (setenta e cinco por cento) das 
Debêntures, será destinado prioritariamente à colocação pública aos 
Acionistas que desejarem exercer seu direito de prioridade de acordo 
com o procedimento indicado no Aviso ao Mercado; 

(F) os Acionistas poderão ceder, uma única vez, para um único Acionista, e 
exclusivamente entre Acionistas, seus respectivos direitos de prioridade, 
no todo ou em parte, para subscrição das Debêntures destinadas à 
Oferta Prioritária ("Direito de Prioridade"), desde que sejam atendidas, 
cumulativamente, as seguintes condições:  (i) o Acionista cedente e o 
Acionista cessionário celebrem termo de cessão de direitos de prioridade, 
conforme este Instrumento; e (ii) exclusivamente em 4 de abril de 2013, 
até as 16h, uma via deste Instrumento, devidamente firmado, com firma 
reconhecida, acompanhado, (i) no caso de Acionistas representados por 
procuradores, de procuração, que deverá ter sido outorgada por meio de 
instrumento público; e (ii) no caso de Acionistas que não sejam pessoas 
físicas, de cópia autenticada de todos os documentos que comprovem os 
respectivos poderes de representação (incluindo estatuto social, contrato 
social, regulamento e atos de nomeação de representantes), seja 
entregue ao Coordenador Líder (Banco Itaú BBA S.A., Avenida Brigadeiro 
Faria Lima 3400, 4º andar, CEP 04538-132, São Paulo, SP, aos cuidados 
do Sr. Felipe Condado Barbosa, telefone (11) 3708-8000); observado 
que não havendo o atendimento aos requisitos previstos neste 
Considerando, ou se for apontada qualquer incongruência, distorção, 
incompatibilidade ou incorreção pela BM&FBOVESPA e/ou pela 
Instituição Escrituradora, com relação a qualquer informação fornecida 
pelo Acionista cedente e/ou pelo Acionista cessionário no Termo de 
Cessão de Direitos de Prioridade (conforme definido no Aviso ao 
Mercado), a cessão será desconsiderada, sendo o Limite de Subscrição 
Proporcional que venha a ser cedido nos termos do respectivo Termo de 
Cessão de Direitos de Prioridade automaticamente cancelado; 
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(G) será assegurado a cada um dos Acionistas que realizar Pedido de Reserva 
da Oferta Prioritária, o direito de (i) subscrever Debêntures até o limite 
proporcional de participação de tal Acionista no capital social total da 
Companhia (sem considerar as ações em tesouraria); (ii) subscrever 
eventuais sobras de Debêntures que caberiam aos Acionistas que não 
realizarem Pedido de Reserva da Oferta Prioritária, nos termos do 
procedimento previsto no Aviso ao Mercado; e (c) subscrever Debêntures 
em decorrência da cessão de direitos de prioridade que seja realizada nos 
termos do Considerando (F) acima, até o limite proporcional de 
participação do Acionista cedente no capital social total da Companhia 
(sem considerar as ações em tesouraria) cujo Direito de Prioridade venha 
a ser cedido nos termos do respectivo Termo de Cessão de Direitos de 
Prioridade; sendo que, em qualquer caso, cada ação ordinária de 
emissão da Companhia de titularidade do Acionista assegurará ao 
Acionista o direito de subscrever 0,002537579 Debêntures, sendo certo 
que as Debêntures somente poderão ser subscritas em quantidades 
inteiras ("Limite de Subscrição Proporcional"); 

(H) o Acionista Cedente é titular de ações ordinárias de emissão da 
Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou 
gravames; 

(I) o Acionista Cedente e o Acionista Cessionário são Acionistas; e 

(J) o Acionista Cedente deseja ceder o Direito de Prioridade correspondente 
às Ações Lastro do Direito de Prioridade (conforme definido abaixo) ao 
Acionista Cessionário, e este deseja assumir o Direito de Prioridade 
correspondente às Ações Lastro do Direito de Prioridade; 

RESOLVEM celebrar este Instrumento, de acordo com os seguintes termos e 
condições: 

(Termos iniciados por letra maiúscula utilizados neste Instrumento que não 
estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no Aviso ao 
Mercado.) 

 

1. Observados os termos e condições deste Instrumento, o Acionista 
Cedente, neste ato e na melhor forma de direito, em caráter irrevogável 
e irretratável, cede e transfere ao Acionista Cessionário, e o Acionista 
Cessionário torna-se titular, do Direito de Prioridade correspondente a 
[•] ([•]) ações ordinárias de emissão da Companhia, todas livres e 
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ("Ações Lastro do 
Direito de Prioridade"). 

2. Exclusivamente em 4 de abril de 2013, até as 16h, uma via deste 
Instrumento, devidamente firmado, com firma reconhecida, 

258



acompanhado, (i) no caso de Acionistas representados por procuradores, 
de procuração, que deverá ter sido outorgada por meio de instrumento 
público; e (ii) no caso de Acionistas que não sejam pessoas físicas, de 
cópia autenticada de todos os documentos que comprovem os 
respectivos poderes de representação (incluindo estatuto social, contrato 
social, regulamento e atos de nomeação de representantes), seja 
entregue ao Coordenador Líder (Banco Itaú BBA S.A., Avenida Brigadeiro 
Faria Lima 3400, 4º andar, CEP 04538-132, São Paulo, SP, aos cuidados 
do Sr. Felipe Condado Barbosa, telefone (11) 3708-8000). 

3. O Acionista Cedente, neste ato, declara ser titular das Ações Lastro do 
Direito de Prioridade. 

4. O Acionista Cedente e o Acionista Cessionário, neste ato, declaram estar 
cientes e concordar: 

I. com os termos e condições da Oferta e da Oferta Prioritária; 

II. que a verificação do Limite de Subscrição Proporcional do 
Acionista Cedente será realizada na Primeira Data de Corte da 
Oferta Prioritária, conforme as respectivas posições em custódia 
em tal data na BM&FBOVESPA e na Instituição Escrituradora, 
desconsiderando-se as frações, observado que, com relação ao 
Direito de Prioridade cedido nos termos deste Instrumento, caso 
a respectiva posição em custódia das ações de emissão da 
Companhia de titularidade do Acionista Cedente, verificada 
com a BM&FBOVESPA ou com a Instituição Escrituradora na 
Segunda Data de Corte, seja inferior ao Direito de Prioridade 
cedido nos termos deste Instrumento, a cessão objeto deste 
Instrumento será desconsiderada, sendo o Limite de Subscrição 
Proporcional cedido nos termos deste Instrumento 
automaticamente cancelado; 

III. que não existe mecanismo capaz de impedir a venda, pelo 
Acionista Cedente, das Ações Lastro do Direito de Prioridade; 

IV. que se não forem entregues, conforme aplicável, procuração 
outorgada por meio de instrumento público e/ou cópia 
autenticada de todos os documentos que comprovem os 
respectivos poderes de representação (incluindo estatuto social, 
contrato social, regulamento e atos de nomeação de 
representantes) completos, legíveis, em boa ordem jurídica, a 
cessão objeto deste Instrumento será desconsiderada, sendo o 
Limite de Subscrição Proporcional cedido nos termos do 
respectivo Termo de Cessão de Direitos de Prioridade 
automaticamente cancelado; e 

259



V. que se for apontada qualquer incongruência, distorção, 
incompatibilidade ou incorreção pela BM&FBOVESPA e/ou pela 
Instituição Escrituradora com relação a qualquer informação 
fornecida pelo Acionista Cedente e/ou pelo Acionista 
Cessionário neste Instrumento, a cessão objeto deste 
Instrumento será desconsiderada, sendo o Limite de Subscrição 
Proporcional cedido nos termos do respectivo Termo de Cessão 
de Direitos de Prioridade automaticamente cancelado. 

5. O Acionista Cedente declara-se ciente e reconhece que a mudança na 
respectiva posição em custódia das ações de emissão da Companhia de 
titularidade do Acionista Cedente, verificada com a BM&FBOVESPA ou 
com a Instituição Escrituradora na Segunda Data de Corte, poderá causar 
um dano ao Acionista Cessionário caso tal mudança gere a 
desconsideração da cessão objeto deste Instrumento.  Nesse sentido, o 
Acionista Cedente responsabiliza-se integralmente por quaisquer danos 
causados ao Acionista Cessionário por conta de tal mudança na 
respectiva posição em custódia. 

6. O Acionista Cedente e o Acionista Cessionário, neste ato, isentam, de 
forma ampla, irrevogável e irretratável, os Coordenadores, de qualquer 
responsabilidade por qualquer perda, prejuízo, dano e/ou despesa que 
venha a sofrer em decorrência, direta ou indireta, envolvendo o objeto 
deste Instrumento, reconhecendo que não tem qualquer regresso contra 
os Coordenadores em razão dos negócios aqui realizados, especialmente 
no que se refere à desconsideração da cessão objeto desse Instrumento 
por conta da mudança na respectiva posição em custódia das ações de 
emissão da Companhia de titularidade do Acionista Cedente, verificada 
com a BM&FBOVESPA ou com a Instituição Escrituradora na Segunda 
Data de Corte. 

7. Este Instrumento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, 
obrigando as partes por si e por seus sucessores a qualquer título. 

8. As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, para resolver quaisquer controvérsias que surgirem com 
relação a este Instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este Instrumento em 
2 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das 2 (duas) 
testemunhas abaixo identificadas. 

[Local], 4 de abril de 2013. 
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Acionista Cedente: 

 

Nome: 
Cargo: 

 

Acionista Cessionário: 

 

Nome: 
Cargo: 

Testemunhas: 

 

Nome: 
RG: 
CPF/MF: 

Nome:
RG: 
CPF/MF: 
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