IGB ELETRÔNICA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(Companhia aberta)
CNPJ/ME Nº 43.185.362/0001-07
NIRE 13300004690
COMUNICADO AO MERCADO

IGB ELETRÔNICA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Companhia”), sociedade anônima registrada na
Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") como companhia aberta categoria “A”, com ações admitidas à
negociação na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), sob o código IGBR3, vem comunicar ao mercado e
demais interessados que as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2020 (“Demonstrações Financeiras”), exigidas pela Lei 6.404/76 (“Lei das S.A”) e
conforme previsto no art. 21, inciso III da Instrução CVM n. 480/09, ainda estão sendo avaliadas e
providenciadas pela Administração da Companhia, que as disponibilizará no prazo de 15 (quinze) dias
corridos contados da presente data.
Como já mencionado nos Comunicados ao Mercado divulgados em 1º de abril de 2021 e 03 de maio de
2021, considerando que tais informações devem ser confiáveis, desprovidas de erros, refletindo com
integridade e exatidão o patrimônio da Companhia, que atualmente enfrenta algumas questões
problemáticas, como adoecimento de parte da equipe dedicada, e troca da auditoria independente, as
quais impossibilitaram a conclusão das Demonstrações Financeiras no prazo inicialmente estimado. A esse
cenário de dificuldades enfrentado pela Companhia, soma-se a crise sem precedentes trazida pela
pandemia causada pelo COVID-19 que impacta de forma imensurável o trabalho e o dia a dia de todos.
Em virtude do acima exposto, a prorrogação da disponibilização das Demonstrações Financeiras
possibilitará que as análises, avaliações, e auditoria sejam realizadas no melhor interesse da Companhia
e de seus acionistas.

Ademais, cabe informar que, como consequência evidente da prorrogação da disponibilização das
Demonstrações Financeiras, prorroga-se, também, o prazo de divulgação dos formulários de informações
trimestrais referentes ao trimestre encerrado em 31 de março de 2021 (“ITR”), previsto no art. 21, inciso
V, da Instrução CVM n. 480/09, o qual será disponibilizado pela Administração da Companhia em 45
(quarenta e cinco) dias corridos a partir desta data.
Por fim, a Administração da Companhia aproveita a oportunidade para reafirmar e reiterar seu
compromisso em manter seus acionistas e mercado informado, na forma da legislação e regulamentação
vigentes. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao DRI pelo telefone +55 11 4837-6750, ou no
e-mail ri@igbeletronica.com.

Manaus/AM, 14 de maio de 2021.
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