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”), de acordo com os Fatos Relevantes e Avisos aos Acionistas
anteriormente publicados, vem comunicar ao mercado que o pagamento dos acionistas foi
operacionalizado na data de hoje 14/02/2022 e, tendo em vista a conclusão de todos os
procedimentos relacionados à Operação, mais uma vez vem a público informar o histórico
de toda a Operação:
I – Aprovação da Operação: O grupamento na proporção de 1.000 (mil) ações para 01
(uma) e simuntâneo desdobramento na proporção de 1 (uma) para 100 (cem) ações de
emissão da Companhia foi devidamente aprovado por Assembleia Geral Extraordinária,
legalmente constituída e realizada no dia 21/10/2021 (“AGE”).
II – Prazo de Ajuste: A Companhia concedeu o prazo de 30 (trinta) dias a contar da data
da realização da AGE, para que os acionistas que não tivessem múltiplos de 1.000 (mil)
ações pudessem se compor de forma a deter um número inteiro de ações e/ou liquidar suas
posições, mediante livre critério do acionista. O prazo encerrou-se no dia 22 de novembro
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de 2021.
Os acionitas que não conseguiram se compor no prazo de ajuste, tiveram suas ações
retiradas de circulação. Essas ações foram aglutinadas de forma a formar um número inteiro
de ações e totalizaram o montante de 77.696 (setenta e sete mil seiscentas e noventa e
seis) (“Ações”). Essas Ações foram posteriormente levadas a leilões sucessivos na B3
conforme mais bem detalhado no item III abaixo.
III – Leilões: Os leilões das Ações iniciaram-se em 23/12/2021, tendo sido necessário ao
todo a realização de 09 (nove) leilões para que a totalidade das Ações fossem vendidas.
A necessidade dos leilões sucessivos se deu em virtude da baixa liquidez das ações da
Companhia.
O produto líquido da venda das Ações totalizou 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.
IV – Liquidação da Operação: O pagamento dos acionistas com ações depositadas na
Central Depositária da B3 foi realizado diretamente à Central Depositária na data de hoje
14/02/2022.
Para os demais acionistas, os valores ficarão à disposição na Companhia para recebimento,
mediante a devida identificação.
V – Objetivos e Custos da Operação: A Companhia reforça para o público e para seus
acionistas que a implementação da Operação teve como base 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.
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Além disso, a Operação não gerou qualquer ganho e/ou recurso financeiro para a
Companhia. Muito pelo contrário, a Operação ocasionou uma série de despesas e gastos,
que vão desde a contratação de assessoria juírica especializada para a implementação da
Operação, assim como a contratação de corretora para a realização dos leilões.
VI – Cumprimento da Regulamentação: Toda a Operação, mesmo antes de ser
implementada,

foi

totalmente

realizada

pela

Companhia

em

cumprimento

a

regulamentação de emissores da B3 e de acordo com as demais legislações aplicáveis.
Todas as etapas da Operação foram devidamente divulgadas ao mercado e aos acionistas
em geral, por meio de Fatos Relevantes e Avisos aos Acionistas, o que demonstra o forte
compromisso da Companhia com a publicidade das informações e respeito aos seus
acionistas.
A Companhia continua e sempre continuará disponível para esclarecer eventuais dúvidas
relativamente

aos

procedimentos

acima

mencionados,

através

do

site

https://grupogradiente.com.br/.
Manaus/AM, 14 de fevereiro de 2022.
IGB ELETRÔNICA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Ricardo Emile Staub
Diretor de Relações com Investidores
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