IGB ELETRÔNICA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/ME 43.185.362/0001-07
NIRE 13.300.004.690
COMPANHIA ABERTA
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2021, LAVRADA NA
FORMA DE SUMÁRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 130, § 1º DA LEI 6.404/76

1.

DATA, HORA E LOCAL: 21 de outubro de 2021, às 10:00 horas, na sede da IGB ELETRÔNICA S.A. -

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, localizada na Avenida Açaí, n. 875, Bloco C, Distrito Industrial, na Cidade de
Manaus, Estado do Amazonas, CEP 69075-020 (“Companhia”).
2.

CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado no Diário Oficial da União, páginas 196, 189 e 201,

nas edições dos dias 30 de setembro, 1º de outubro e 4 de outubro de 2021 e no jornal “Diário do
Amazonas”, páginas 15, 15 e 23, nas edições dos dias 30 de setembro, 1º de outubro e 3 de outubro de
2021, respectivamente.
3.

QUÓRUM DE INSTALAÇÃO E PRESENÇA: Em primeira convocação, presentes os Acionistas

representando o quórum legal e estatutário de instalação e deliberação das matérias colocadas na ordem
do dia, conforme lista de presença anexa.
4.

MESA: Presidente: Ricardo Emile Staub
Secretário: Deusmar Pessoa Viana

5.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: O Sr. Presidente declarou instalada a reunião e, após o início dos

trabalhos, por unanimidade de voto dos presentes, sem ressalvas, foi aprovada a proposta da
Administração para o grupamento da totalidade das ações de emissão da Companhia, qual seja
Página 1 de 4

12.504.967 (doze milhões, quinhentas e quatro mil, novecentas e sessenta e sete), na proporção de 1.000
(uma mil) ações para 1 (uma) nova ação, e simultâneo desdobramento das ações à razão de 01 (uma)
ação para 100 (cem) novas ações, sem modificação do capital social, de acordo com o Art. 12 da Lei n.
6.404/76.
Em consequência ao grupamento e simultâneo desdobramento de ações ora aprovado, o capital social da
Companhia passará a ser dividido em 1.250.496 (um milhão, duzentas e cinquenta mil, quatrocentas e
noventa e seis) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
A Operação não alterará o valor do capital social, tampouco o direito concedido aos titulares da ação,
inclusive não implicará em alterações na distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio já
aprovados.
Prazo para ajuste de posição acionária:
Por analogia ao §3º do artigo 169, da Lei 6.404/76, fica aprovado também a concessão do prazo de 30
(trinta) dias, contados da presenta data, ou seja, de 21 de outubro de 2021 até 20 de novembro de 2021,
para que cada acionista da Companhia, a seu livre e exclusivo critério, possa ajustar sua posição acionária,
mediante negociação na B3, de modo a assegurar a titularidade de número inteiro de ações em
decorrência da operação, compondo múltiplos de 1.000 (uma mil) ações.
Efetivação da operação:
A operação será efetivada no primeiro dia útil subsequente ao término do período de ajuste, ou seja, em
22 de novembro de 2021, momento no qual, as ações da companhia passarão a ser negociadas nas formas
grupada e desdobrada, e os acionistas terão suas posições ajustadas. As ações resultantes do
desdobramento serão creditadas aos acionistas até o dia 24 de novembro de 2021.
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Quando da efetivação, o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir o grupamento e

simultâneo desdobramento de ações, passará a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 41.000.000,00
(quarenta e um milhões de reais), dividido em 1.250.496 (um milhão, duzentas e cinquenta mil
quatrocentas e noventa e seis) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.”
Após a efetivação da operação, os acionistas que detenham ações em números não múltiplos de 1.000
(mil) terão suas posições grupadas, sendo as frações separadas e aglutinadas para posterior leilão, de
modo que a posição após a operação será representada pelo múltiplo de 1.000 (mil) imediatamente
anterior à posição previamente detida.
Leilão das Frações Remanescentes
Eventuais frações de ações remanescentes do grupamento serão separadas, aglutinadas em números
inteiros e vendidas em leilão a ser realizado na B3.
O produto do leilão será rateado proporcionalmente entre todos os titulares das frações após a liquidação
financeira do leilão da seguinte forma:
a.

para acionistas com dados cadastrais atualizados, valores serão depositados na conta

corrente indicada no cadastro do respectivo acionista;
b.

para acionistas com ações depositadas na Central Depositária da B3, os valores serão

creditados diretamente à Central Depositária, que se encarregará de repassá-los ao respectivo
acionista por meio de seu agente de custódia; e
c.

para os demais acionistas, valores ficarão à disposição na Companhia para recebimento

pelo respectivo acionista mediante atualização cadastral para crédito destes valores.
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A Companhia comunicará por meio de Aviso aos Acionistas a data do Leilão das frações de ações e a data
em que os recursos resultantes do Leilão serão disponibilizados aos acionistas.
Por fim, fica a Diretoria autorizada a implementar todos os atos necessários para a efetivação da operação
de grupamento seguido de desdobramento aqui aprovadas.
6.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi autorizada a lavratura da Ata na forma de

sumário, bem como a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, na forma
prevista nos Parágrafos Primeiro e Segundo do Artigo 130 da Lei no 6.404/76, e foram encerrados os
trabalhos e lavrada esta ata, lida e achada conforme e assinada pelos acionistas presentes.
Manaus/AM, 21 de outubro de 2021.

Certificamos que a presente é cópia fiel de ata lavrada no livro próprio.

Mesa:

RICARDO EMILE STAUB

DEUSMAR PESSOA VIANA

Presidente

Secretário
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