IGB ELETRÔNICA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(Companhia Aberta)
CNPJ/ME n. 43.185.362/0001-07
NIRE 13300004690
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da IGB Eletrônica S.A. – Em Recuperação Judicial para se
reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na sede da Companhia, à Avenida Açaí, n. 875,
Bloco C, Distrito Industrial I, município de Manaus, estado do Amazonas, CEP 69075-020, no dia 25 de
julho de 2022 às 10:00 horas (“AGO”) para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas
dos administradores, examinar, discutir e votar o balanço e as demonstrações financeiras da Companhia
relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021, juntamente com o parecer dos auditores
independentes, e deliberar sobre o resultado do exercício social findo em 31.12.2021; (ii) esclarecer os
andamentos sobre o Plano de Recuperação Judicial; e (iii) eleição dos membros do Conselho de
Administração.
Os acionistas podem se fazer representar por procurador constituído por instrumento público ou
particular, emitido com prazo máximo de 1 (um) ano, devendo o instrumento conter os requisitos
elencados na Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 481/2009.
Em conformidade com o parágrafo 3º do art. 133 da Lei 6.404/76, a Companhia esclarece que os
documentos relativos às matérias constantes da ordem do dia já se encontram à disposição dos acionistas
na sede social da Companhia, assim como nos endereços eletrônicos da CVM (www.cvm.gov.br), da B3
S.A.

–

Brasil,

Bolsa,

(www.igbeletronica.com).

Balcão

(http://www.b3.com.br/pt_br/)

e

da

própria

Companhia

Para tomar parte e votar na AGO, o acionista e procurador devem provar a sua qualidade como tal,
apresentando, até o momento de abertura dos trabalhos da respectiva AGO, o documento de identidade,
por original ou cópia enviada por e-mail (ri@igbeletronica.com), e, se o caso, o instrumento de mandato.
Manaus, 24 de junho de 2022.

Ricardo Emile Staub
Presidente do Conselho de Administração

