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FATO RELEVANTE

APROVAÇÃO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E AFASTAMENTO DO CANCELAMENTO DE
LISTAGEM DA COMPANHIA

IGB ELETRÔNICA S.A.,(“Companhia”), sociedade anônima em Recuperação Judicial, 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:

Aprovação do Processamento da Recuperação Judicial:

Foi publicada decisão judicial de deferimento do processamento da Recuperação Judicial da Companhia e de sua
subsidiária Empresa Brasileira de Tecnologia Digital Ltda., que, dentre outras providências, determinou:

(i) Nomeação do Sr. CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTÔNIO (OAB/AM 741-A e OAB/SP 146.360) para
atuar como administrador judicial no Processo de Recuperação Judicial;

(ii) Suspensão de todas as ações e execuções atualmente em curso contra o Grupo IGB, pelo prazo de 180
(cento e oitenta) dias, nos termos do artigo 6º da Lei 11.101/05; e,

(iii) Apresentação do plano de recuperação judicial no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação
da decisão judicial de deferimento.

Afastamento do Cancelamento de Listagem da Companhia:

A Companhia foi comunicada pela B3 sobre a decisão de suspensão do Cancelamento de Ofício de Listagem de
suas ações, em vista do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial.

Assim, os valores mobiliários da Companhia voltarão à sua negociação normal a partir da presente data.

Segundo o mesmo comunicado, a suspensão do cancelamento da listagem perdurará até (a) que se esgote o
prazo de 180 dias de suspensão das ações, mencionado no item (ii) acima; ou (b) deliberação a ser tomada pelos
credores da Companhia, quanto à eventual aprovação do Plano de Recuperação Judicial.

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

Manaus, 16 de maio de 2018.
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