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FATO RELEVANTE
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, Balção (“B3”)
sob o código IGBR3, vem, em atendimento ao disposto no § 4º do artigo 157 da Lei n.
6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), nos termos e para fins das Instruções CVM
ns. 358, de 3 de janeiro de 2002, informar aos seus acionistas, ao mercado e demais
interessados, que em 17 de março de 2022, o Supremo Tribunal Federal (“STF”), por
unanimidade, deu provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.266.095,
reconhecendo a repercussão geral e a constitucionalidade da discussão acerca da
propriedade da marca “IPHONE” no Brasil.
Em virtude dessa decisão, o Recurso Extraordinário anteriormente interposto pela
Companhia será julgado pelo STF, em data ainda não estabelecida pela corte.
Importante destacar que não houve qualquer decisão quanto ao mérito do processo e
não há qualquer garantia de ganho futuro para a Companhia, razão pela qual a
Companhia não faz qualquer tipo de lançamento contábil ou projeção em suas
demonstrações financeiras.
Esse tema é extremamente sensível e vem sendo, há tempos, alvo de grandes
especulações por parte do mercado e dos acionistas da Companhia no preço das ações
da Companhia, e deve, contudo, ser analisado com cautela.
A Companhia ressalta que a questão primordial do caso não é a busca de qualquer
compensação pecuniária ou remuneração, mas sim salvaguardar seus direitos de registro
sobre a marca.

Por fim, a Companhia aproveita a oportunidade para reiterar seu compromisso de manter
seus acionistas e o mercado informados sobre o tema aqui disposto.
Manaus, 22 de março de 2022.
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