IGB ELETRÔNICA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(Companhia aberta)
CNPJ/MF n° 43.185.362/0001-04
NIRE 13.300.004.690

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, vem, em
referência ao ofício 498/2022- SLS da B3, apresentar esclarecimentos quanto ao questionamento
realizado, tendo em vista as últimas oscilações registradas com as ações de emissão dessa
Companhia, no período entre 12/05/2022 e 25/05/2022, conforme abaixo:

Ações ON
Preços (R$ por ação)
Data
Abertura Mínimo Máximo Médio Último Oscil. Nº Quantidade
%
neg.
12/05/2022
26,90
25,01
28,40
26,30 26,60 -1,48 27
3.600
13/05/2022
27,10
27,09
27,10
27,16 27,09
1,84
4
900
16/05/2022
26,03
26,03
27,51
27,07 27,51
1,55
4
900
17/05/2022
27,18
26,85
29,50
28,01 29,50
7,23
14
1.500
18/05/2022
29,75
28,01
29,75
28,28 28,10 -4,74 11
1.100
19/05/2022
27,50
26,99
27,50
27,03 26,99 -3,95
7
700
20/05/2022
27,00
26,65
27,00
26,79 26,66 -1,22
5
500
23/05/2022
26,10
26,01
26,99
26,39 26,11 -2,06 21
2.100
24/05/2022
26,20
25,77
26,98
26,21 26,98
3,33
17
2.100
25/05/2022*
28,00
28,00
40,00
33,65 40,00 48,25 167
26.800

Volume (R$)
94.677,00
24.441,00
24.365,00
42.013,00
31.109,00
18.924,00
13.397,00
55.424,00
55.038,00
901.825,00

A este respeito, a Companhia esclarece que inquiriu as pessoas com potencial acesso a matérias que
possam constituir atos ou fatos relevantes, com o objetivo de averiguar se estas têm conhecimento
de informações que deveriam ser divulgadas ao mercado, sem que nenhuma resposta positiva tenha
sido recebida.

Contudo, indicamos que a oscilação pode ter relação com o processo n° 1266095, Tema 1205 em
trâmite atualmente perante o Supremo Tribunal Federal (“STF”), que tem por objeto a discussão
sobre a exclusividade da propriedade industrial da marca “Gradiente Iphone”, em razão da demora
na concessão do registro de marca pelo Instituto Nacional de Marcas e Patentes (“INPI”)
concomitante ao surgimento de uso mundialmente consagrado da mesma marca por concorrente
(“Caso Apple”), conforme já esclarecido na resposta ao ofício 264/2022, protocolado em 14 de
março de 2022.
Desde então o Caso Apple não sofreu nenhuma movimentação e tão logo a Companhia tenha
notícias sobre mudanças ou decisões no processo, divulgará ao mercado as informações necessárias
com a maior rapidez possível e de acordo com a legislação vigente.
Repetidamente, a Companhia alerta seus acionistas e ao mercado em geral, que as ações da
Companhia têm baixa liquidez e são frequentemente alvo de especulações por parte do mercado, o
que pode ocasionar oscilações e eventualmente prejuízos, em especial, aos acionistas minoritários.
Portanto, qualquer tipo de negociações com as ações da Companhia deve ser realizado com a
máxima cautela e em atenção aos riscos sempre evidenciados pela Companhia.
É importante ressaltar ainda, que a Companhia está sempre atenta a essas oscilações e
constantemente pensando em formas de tentar minimizá-las, tendo inclusive realizado operação de
Grupamento e simultâneo Desdobramento de Ações recentemente com esse objetivo, sem prejuízo
de tomar outras providências no futuro.
Sendo assim, a Companhia aproveita para esclarecer que, muito embora só tenha sido identificada
esta possível causa da oscilação, se compromete a continuar averiguando outros fatos que também
possam estar ocasionando as oscilações e, se identificados, serão devidamente divulgados ao
mercado.

Por fim, a Companhia aproveita a oportunidade para reiterar seu compromisso de manter seus
acionistas e o Mercado informados acerca dos assuntos antes referidos, em especial, sobre eventual
decisão no julgamento do Recurso Especial.

Manaus, 26 de maio de 2022.
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