IGB ELETRÔNICA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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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, cuja disponibilização estava prevista
para o dia 18 de junho de 2021, conforme informado através do Comunicado ao Mercado disponibilizado
em 01 de junho de 2021, serão disponibilizados até o dia 05 de julho de 2021.
Conforme informado nos Comunicados ao Mercado divulgados em 1º de abril de 2021, 03 de maio de
2021, 14 de maio de 2021 e 01 de junho de 2021, a Companhia, por conta de algumas adversidades, tais
como, adoecimento de parte da equipe dedicada, e troca da auditoria independente, somadas ao atual
cenário de pandemia causada pelo COVID-19, restou impossibilitada a conclusão das Demonstrações
Financeiras nos prazos inicialmente estimados, os quais foram devidamente anunciados ao mercado
através de comunicados divulgados nas datas retro mencionadas.
A Companhia informa que, em que pese ter envidado seus melhores esforços para disponibilizar as
Demonstrações Financeiras nos prazos informados ao mercado, superadas as dificuldades enfrentadas
em razão do afastamento de funcionários que foram contaminados pelo COVID-19, algumas dificuldades
impostas em razão da troca de empresa de auditoria independente da Conatus Auditores Independentes

para a Grant Thornton Brasil – Auditoria e Consultoria (“Grant Thornton”), não foram totalmente
transpostas.
A fim de obter maior transparência e eficiência na auditoria das Demonstrações Financeiras, a Companhia
optou pela contratação da Grant Thornton, uma das maiores e mais reconhecidas empresas de auditoria
independente do mundo, cujo método de auditoria, a qualificação profissional e a integridade, garantem
a assertividade na análise e avaliação das Demonstrações Financeiras.
A migração do processo de auditoria externa para a Grant Thornton, exigiu da Companhia uma grande
movimentação interna, que foi realizada em diversas etapas, sempre com zelo e diligência, com o objetivo
de garantir que a Grant Thornton teria acesso a todos os documentos e informações da Companhia,
necessários para conclusão da auditoria de forma eficiente, transparente e assertiva.
Este processo de transição, que foi realizado no melhor interesse da Companhia e de seus acionistas, e
buscou o aprimoramento da análise das Demonstrações Financeiras, somado aos fatores anteriormente
mencionados, mas que felizmente foram recentemente superados pela Companhia; acabou por atrasar a
consolidação e disponibilização das Demonstrações Financeiras ao mercado na data de 18 de junho de
2021.
Contudo, a Companhia e a Grant Thornton estão trabalhando incansavelmente para consolidarem as
Demonstrações Financeiras e disponibilizá-las ao mercado o mais breve possível, tendo acordado, de
forma conjunta, que o prazo máximo de divulgação será no dia 05 de julho de 2021.
A Companhia entende que superado este processo de transição para a Grant Thornton, estando a
Companhia e a nova empresa de auditoria devidamente alinhadas quanto à forma de auditoria das
Demonstrações Financeiras da Companhia, as próximas análises serão extremamente ágeis e céleres, de
modo que a Companhia voltará a cumprir suas obrigações em dia.

Por fim, a Companhia comunica que os 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, cujo
prazo de disponibilização foi prorrogado por consequência do adiamento da divulgação das
Demonstrações Financeiras, conforme restou informado nos Comunicados ao Mercado publicado em 14
de maio de 2021 e 01 de junho de 2021, serão divulgados em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da
data de disponibilização das Demonstrações Financeiras.
A Administração da Companhia aproveita a oportunidade para reafirmar e reiterar seu compromisso em
manter seus acionistas e o mercado informados, 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@gradiente.com.
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