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 ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2021, LAVRADA NA FORMA DE
SUMÁRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 130, §1º DA LEI 6.404/76
1.

DATA, HORA E LOCAL: 26 de agosto de 2021, às 10:00, na sede da IGB ELETRÔNICA S.A. - EM

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

CONVOCAÇÃO: Edital de convocação publicado nos dias 26, 27 e28 de agosto de 2021 no Diário

Oficial da União, páginas 176, 175 e150, respectivamente, no Diário do Amazonas, páginas 18, 18 e 17.
3.

PRESENÇA: Compareceram, em 1º convocação, acionistas representando 51,01% das ações com

direito de voto da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da
Companhia, ficando desta forma constatada a existência de quórum legal para realização da Assembleia.
4.

MESA: Presidente: Deusmar Pessoa Viana; e
Secretário: Rosana de Medeiros Cascaes.

5.

ORDEM DO DIA: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o balanço e as

demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020,
juntamente com o parecer dos auditores independentes e deliberar sobre a destinação do lucro líquido
relativo ao exercício social findo em 31.12.2020; e, (ii) esclarecer os andamentos sobre o Plano de
Recuperação Judicial.
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6.

DELIBERAÇÕES: Uma vez instalada a Assembleia pelo Sr. Presidente, e observada a Ordem do Dia,

foram tomadas as seguintes deliberações:
(i)

aprovadas, [por unanimidade], integralmente as contas dos administradores e as Demonstrações

Financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2020, considerando as abstenções dos legalmente
impedidos; e
(ii)

após verificarem que a Companhia obteve prejuízo no exercício de 2020, no valor total de R$

84.814 mil (oitenta e quatro milhões e oitocentos e quatorze mil reais), [por unanimidade], consignaram
que, face ao resultado negativo do exercício, não haverá destinação de lucros a ser deliberada;
Após as deliberações, foi feito um breve esclarecimento acerca das perspectivas, andamentos e do Plano
de Recuperação Judicial da Companhia.
7.

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. Acionista
Presente: HAG Participações S.A.; Presidente da Mesa: Deusmar Pessoa Viana; Secretária da Mesa: Rosana
de Medeiros Cascaes.
Manaus/AM, 26 de agosto de 2021.

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

Mesa:
Deusmar Pessoa Viana

Rosana de Medeiros Cascaes

Presidente

Secretário
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