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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE
21 DE OUTUBRO DE 2021
Prezados acionistas,
A Administração da IGB ELETRÔNICA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(“Companhia”) apresenta sua proposta acerca das matérias a serem submetidas à
deliberação de V.Sas. na Assembleia Geral Extraordinária convocada, em primeira
convocação, para 21 de outubro de 2021, às 10:00 horas, na Avenida Açaí, n. 875,
Bloco C, Distrito Industrial I, Município de Manaus, Estado do Amazonas, CEP
69075-020 (“Assembleia”), conforme Edital de Convocação divulgado na presente data,
as quais se encontram discriminadas e detalhadas no presente documento.
O objetivo é esclarecer cada um dos itens constantes da pauta a ser votada e a
recomendação da Administração da Companhia com relação a tais deliberações.
A Companhia apresenta a seguir sua proposta da administração a respeito da matéria
constante na ordem do dia da Assembleia, para deliberar sobre o grupamento das ações
de emissão 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, sem modificação do capital social, de acordo com o art. 12 da Lei 6.404/76.
I – Considerações Preliminares
Primeiramente, cumpre ressaltar que a cotação das ações de emissão da Companhia
apresentou histórico recente de volatilidade excessiva, tendo inclusive sido negociadas
em cotações inferiores a R$ 1,00 (um real) por 30 (trinta) pregões consecutivos no
recente ano de 2018 (maio a junho), fato que gerou manifestação por parte da B3,
questionando a Companhia sobre providências para elevar o preço da ação.
Nos últimos doze meses, verifica-se que as ações tiveram sua cotação mínima de R$
2,86 (dois reais e oitenta e seis centavos) em setembro/20 e máxima de R$ 18,80
(dezoito reais e oitenta centavos) em fevereiro/21, variando mais de 600% (seiscentos
por cento) sem justificativa concreta.
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É motivo de preocupação também que as ações da Companhia, em razão de seu baixo
valor de cotação, possam ser alvo frequente de especulações por parte do mercado,
permitindo oscilações relevantes no preço da ação e ocasionando questionamentos por
parte dos órgãos reguladores.
Isso porque é possível identificar pelas oscilações recentes que, após um pico de
valorização,

quase

sempre

bastante

significativo,

a

ação

se

desvaloriza

substancialmente, sem qualquer fato que justifique tais movimentos.
Além disso, como a Companhia tem seu capital aberto desde 1974, a base acionária da
Companhia é vasta e composta por um grande número de acionistas detentores de
participações acionárias inferiores a 1.000 (uma mil) ações, cuja maioria se encontra na
condição de inativos e com cadastros desatualizados, comprometendo a eficiência dos
sistemas de registro, controle e divulgação de informações.
Em razão do exposto, a Administração propõe a realização de grupamento seguido de
desdobramento, conforme pormenorizado no item II abaixo, visando (i) reduzir o risco
de especulações do mercado, através da volatilidade excessiva da cotação das ações da
Companhia, e (ii) melhorar a eficiência na gestão da base acionária, dos sistemas de
registros, controles e divulgação de informações, e no atendimento aos acionistas da
Companhia.
Após a implementação da operação, a Administração da Companhia irá continuar
acompanhando a movimentação do mercado e da cotação das ações, e, caso entenda
necessário, poderá atuar novamente para ajustar a base dos referidos valores.
II - Grupamento seguido de Desdobramento
A proposta da Administração consiste no grupamento das 12.504.967 (doze milhões,
quinhentas e quatro mil, novecentas e sessenta e sete) ações ordinárias de emissão da
Companhia, à razão de 1.000 (um mil) para 01 (uma) nova ação, seguido do simultâneo
desdobramento das ações ordinárias, na proporção de 01 (uma) para 100 (cem) novas
ações, o que irá resultar em um total de 1.250.496 (um milhão, duzentas e cinquenta
mil quatrocentas e noventa e seis) ações ordinárias.
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A operação não resultará em alteração do valor do capital social da Companhia e não
afetará ou modificará os direitos conferidos pelas ações a seus titulares.
III - Procedimentos Aplicáveis
A.

Prazo para ajuste de posição acionária

Caso a operação proposta seja aprovada pela AGE, a Companhia concederá, por analogia
ao §3º do artigo 169, da Lei 6.404/76, um prazo de 30 (trinta) dias, contados 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, 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 (mil) ações.
B.

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 25 de
novembro de 2021.
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.
C.

Leilão das Frações Remanescentes
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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:
(i)

para acionistas com dados cadastrais atualizados, valores serão depositados

na conta corrente indicada no cadastro do respectivo acionista;
(ii)

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
(iii)

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

recebimento pelo respectivo acionista mediante atualização cadastral para crédito
destes valores.
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.
III – Autorização da Diretoria para implementar atos necessários
A administração da Companhia propõe que sejam delegados poderes à Diretoria da
Companhia para implementar todos os atos necessários para a efetivação da operação
de grupamento seguido de desdobramento acima expostas.
A Companhia está disponível para esclarecer eventuais dúvidas relativamente às
operações mencionadas na Proposta através do site https://grupogradiente.com.br/.
Manaus/AM, 30 de setembro de 2021.
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