IGB ELETRÔNICA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(Companhia aberta)
CNPJ/MF n. 43.185.362/0001-07
NIRE 13.300.004.690
AVISO AOS ACIONISTAS
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, em continuidade ao Fato Relevante
divulgado em 21/10/2021, as seguintes informações relacionadas ao grupamento da
totalidade das ações de emissão da Companhia com o simultâneo desdobramento de cada
ação (“Operação”), conforme aprovado pelos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária
da Companhia realizada em 21/10/2021:

I - Término do Prazo para Ajuste de Posição: Encerrou-se no dia 22 de novembro de
2021 o prazo para que os acionistas da Companhia, a seu livre e exclusivo critério,
pudessem ajustar sua posição acionária em lotes múltiplos de 1000 (mil) ações mediante
negociação na B3, de modo a assegurar a titularidade de um número inteiro de ações em
decorrência da Operação.
II – Leilão das Frações: Todas as frações de ações dos acionistas que optaram por não
ajustar

suas

posições

acionárias

foram

separadas,

agrupadas

em

lotes

inteiros

representando, no final, um número total de 77.696 (setenta e sete mil, seiscentas e
noventa e seis), ações ordinárias de emissão da Companhia (“Ações”). As Ações serão
vendidas em leilão a ser realizado em 13 de dezembro de 2021, às 17:45 horas, sendo os
os respectivos valores líquidos apurados colocados, em data a ser oportunamente divulgada
pela Companhia, à disposição dos acionistas.

Página 1 de 2

III – Produto do Leilão: O resultado do leilão e/ou leilões será rateado proporcionalmente
entre os titulares das frações após a liquidação financeira do leilão, da seguinte forma:
(a)

Acionistas com dados cadastrais atualizados: valores serão depositados

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

Acionistas com ações depositadas na Central Depositária da B3:

valores serão creditados diretamente à Central Depositária, que se encarregará de
repassá-los ao respectivo acionista por meio de seu agente de custódia; e
(c) Demais acionistas: valores ficarão à disposição na Companhia para
recebimento pelo respectivo acionista mediante atualização cadastral para crédito
destes valores.
A Companhia está disponível para esclarecer eventuais dúvidas relativamente às operações
mencionadas através do site https://grupogradiente.com.br/.
Manaus/AM, 03 de dezembro de 2021.

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