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FATO RELEVANTE

Cancelamento de Listagem

IGB ELETRÔNICA S.A., (“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 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:

A Companhia foi comunicada pela B3 sobre a decisão de Cancelamento de Ofício de Listagem de suas ações, em
vista da inadimplência do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, celebrado pela Companhia com a B3 em
16/02/2017, referente ao acordo para pagamento de anuidades de listagem da Companhia.

Segundo o mesmo comunicado, entre 10/05/2018 e 08/06/018, inclusive, as ações de emissão da Companhia
serão objeto de negociação não contínua, ou seja, exclusivamente por meio de leilão, com fechamento de
negócios ao final da sessão de negociação, sendo que a partir de 11/06/2018, as ações deixarão de ser
negociadas na B3.

A administração da Companhia está estudando as possibilidades jurídicas cabíveis para solução da situação, de
modo a regularizar o mais breve possível, e, em oportuno informa que os valores devidos pela companhia à B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balção foram devidamente lançados no rol dos credores de sua Recuperação Judicial.

A administração da Companhia esclarece ainda que esse fato relevante e o cancelamento da listagem não
constituem uma oferta de valores mobiliários, ou resultam no cancelamento do registro de companhia aberta na
Comissão de Valores Mobiliários.

Maiores informações poderão ser obtidas junto ao DRI pelo telefone +55 11 4837-6750, ou no e-mail
ri@igbeletronica.com.

Manaus, 10 de maio de 2018.
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