IGB ELETRÔNICA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(Companhia aberta)
CNPJ/MF n. 43.185.362/0001-07
NIRE 13.300.004.690
FATO RELEVANTE
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, em atendimento ao disposto no § 4º do artigo 157 da Lei n. 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor (“Lei das Sociedades por
Ações”), e na Instrução CVM n. 44, de 23 de agosto de 2021, vem a público informar aos
aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia (“AGE”) realizada no dia 21/10/2021 para deliberar sobre a proposta de
grupamento e seguido desdobramento das ações da Companhia, instalada em primeira
convocação, por meio dos acionistas presentes, deliberaram e aprovaram o grupamento
das ações da Companhia na proporção de 1.000 (um mil) ações para 1 (uma) nova ação
e simultâneo desdobramento das ações à razão de 1 (uma) ação para 100 (cem) novas
ações, resultando em um total de 1.250.496 (um milhão, duzentas e cinquenta mil,
quatrocentas e noventa e seis) ações ordinárias, nas seguintes condições:
I.

Foi concedido um prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da

Assembleia Geral Extraordinária, 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, possam
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 (mil) ações;
II.

A efetivação da operação se dará 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
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terão suas posições ajustadas. As ações resultantes do desdobramento serão creditadas
aos acionistas até o dia 24 de novembro de 2021.
III.

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;
IV.

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.
V.

A operação de grupamento e simultâneo desdobramento, não implicou na alteração

do 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.
A Companhia está disponível para esclarecer eventuais dúvidas relativamente às
operações mencionadas através do site https://grupogradiente.com.br/.
Manaus/AM, 21 de outubro de 2021.

IGB ELETRÔNICA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Ricardo Emile Staub
Diretor de Relações com Investidores
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