IGB ELETRÔNICA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(Companhia aberta)
CNPJ/ME n. 43.185.362/0001-07
NIRE 13.300.004.690
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, em virtude da implementação da operação de grupamento e
simultâneo desdobramento de suas ações, considerando que:
(i)

após a implementação da operação de grupamento da totalidade 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 (“Operação”), a Companhia vem recebendo
diversos questionamentos por partes de seus acionistas;

(ii)

a grande maioria dos questionamentos recai-se sobre a situação na qual os
acionistas não conseguiram se compor em lotes múltiplos de 1.000 (mil)
ações após o prazo para ajuste da posição acionária e, portanto, tiveram
suas ações retiradas de circulação; e

(iii)

com o intuito de esclarecer as dúvidas e questionamentos recebidos, a
Companhia divulgou ao mercado, em 23 de novembro de 2021, um
comunicado que tratou de forma detalhada toda a operação;

e, a fim de reforçar toda comunicação realizada até então e evitar que acusações sejam
realizadas injustamente, a Companhia vem novamente esclarecer e detalhar os
procedimentos que foram até então realizados na Operação:
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I.

as frações de ações detidas pelos acionistas por conta da Operação foram

aglutinadas e estão sendo objeto de leilões de venda, que devem terminar até a primeira
quinzena de janeiro/21;
II.

os recursos financeiros que forem obtidos com os leilões serão repassados aos

acionistas titulares das frações, observada a participação proporcional de cada um;
III.

não é possível aos acionistas negociarem suas frações de ações no mercado

fracionário porque esse admite venda de no mínimo uma ação e as frações aglutinadas
correspondem a parte de uma ação, e não uma inteira;
IV.

a Operação e procedimento de leilão são procedimentos previstos na legislação

aplicável (Lei 6.404/76, Regulamento de Emissores da B3 e Instruções Normativas da
CVM) para solucionar as frações de ações que não foram resolvidas pelos próprios
acionistas no prazo de trinta dias concedido anteriormente;
V.

a Operação teve como objetivo atenuar a volatilidade excessiva da cotação das

ações da Companhia e melhorar a eficiência na gestão da base acionária, dos sistemas
de registros, controles e divulgação de informações, facilitando assim o atendimento aos
acionistas da Companhia;
VI.

a Companhia e sua administração não ficarão com as frações de ações, mas

cumprirão o que está previsto na legislação aplicável para tal situação;
VII.

a realização da Operação não traz nenhum ganho aos administradores e/ou

acionistas controladores, além do benefício único e exclusivo da Companhia exposto
acima (item V);
VIII. a Companhia cumpriu com toda regulamentação, ritos e procedimentos exigidos
para implementação da Operação, tendo amplamente divulgado todas as etapas do
processo, inclusive a Proposta da Administração apresentada aos acionistas e a
realização da Assembleia Geral Extraordinária em 21 de outubro de 2021 (“AGE”), que
aprovou a Operação;
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IX.

A Companhia está ciente de todos os seus deveres legais e continuará a cumprir

com todas as suas obrigações até a conclusão da Operação, que se dará com a liquidação
dos leilões das frações de ações e o pagamento dos resultados proporcionalmente aos
titulares das ações, conforme já amplamente divulgado; e
X.

Por fim, cumpre ressaltar que a imputação falsa a alguém de fato que seja definido

como crime, ofensivo à sua reputação ou à sua dignidade ou o decoro constituem crimes
contra a honra, conforme tipificado no Código Penal Brasileiro, e serão tomadas as
devidas providências e medidas legais cabíveis caso verifique a prática de referidos atos
por quaisquer terceiros.
A Companhia está disponível para esclarecer eventuais dúvidas relativamente às
operações mencionadas na Proposta através do site https://grupogradiente.com.br/.
Manaus/AM, 27 de dezembro de 2021.

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

Página 3 de 3

