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 decorrência do 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, bem como, em continuidade aos Fatos Relevantes
e Comunicados ao Mercados anteriormente divulgados, vem comunicar ao mercado que,
foram realizados leilões sucessivos na B3 para alienação de 77.696 ações ordinárias de
emissão da Companhia (“Ações”), cujo resultado é abaixo indicado.
Com a realização dos leilões, foram vendidas a totalidade das Ações, tendo sido apurado
um valor líquido de R$ 1.171.928,09 (um milhão, cento e setenta e um mil novecentos e
vinte e oito reais e nove centavos), correspondente ao valor de R$ 15,08350610070016
por ação.
O produto dos leilões será creditado aos titulares das frações agrupadas, na proporção das
respectivas frações, em até 20 (vinte) dias a contar da presente data, da seguinte forma:
(i) para acionistas com dados cadastrais atualizados, valores serão depositados na
conta corrente indicada no cadastro do respectivo acionista;
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(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 está disponível para esclarecer eventuais dúvidas relativamente às operações
mencionadas através do site https://grupogradiente.com.br/.
Manaus/AM, 21 de janeiro de 2022.
IGB ELETRÔNICA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Ricardo Emile Staub
Diretor de Relações com Investidores
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