IGB ELETRÔNICA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

(Companhia aberta)
CNPJ/MF n. 43.185.362/0001-07
NIRE 13.300.004.690

FATO RELEVANTE

APRESENTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE MARCA

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 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, o quanto segue:

(i)

Apresentação do Plano de Recuperação Judicial:

Na presente data, foi assinado e será apresentado o Plano de Recuperação Judicial da Companhia, no âmbito do
processo n. 0617552-11.2018.8.04.0001 (“Recuperação Judicial”), em trâmite perante o Juízo da 11ª Vara Cível e
de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus.

O Plano de Recuperação Judicial estabelece os termos e condições para a reestruturação da Companhia, com o
objetivo de readequar o seu passivo e viabilizar a superação da situação econômica, permitindo assim a
manutenção e preservação da Companhia.

A íntegra do Plano de Recuperação Judicial da Companhia será disponibilizada, na presente data, no website da
Comissão de Valores Mobiliários – CVM, por meio do Sistema Empresa.NET.
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A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados acerca das próximas etapas e demais eventos
relacionados à Recuperação Judicial.

(ii)

Cessão de Licença de Uso de Marca:

A Companhia comunica ainda que, conforme certificado de averbação emitido pelo Instituto Nacional de
Propriedade Intelectual – INPI em 03 de julho de 2018, a Companhia cedeu a licença de uso das marcas
“Gradiente”, listadas no Anexo I (“Marcas”), à Pacific Indústria e Comércio Ltda. (“Licenciada”), nos termos do
Contrato de Licença de Uso de Marcas, celebrado entre a Companhia e a Licenciada em 20 de setembro de
2017.

Em decorrência da cessão onerosa do direito de uso das Marcas detidas pela Companhia e a partir da averbação
realizada pelo INPI, a Licenciada passa a deter, em caráter de exclusividade, a licença de uso das Marcas e da
logomarca “Gradiente”, para sua utilização em produtos, embalagens, propagagadas, documentos, assinaturas
digitais e outras formas, com finalidade lucrativa ou não.

O direito de uso das Marcas pela Licenciada é válido até 20 de setembro de 2027, sendo terminantemente
vedado a sublicença de uso.

A Companhia informa ainda que resguarda a garantia de qualidade e que todos os produtos importados,
fabricados ou comercializados sob as Marcas dependerão de aprovação da Companhia, mantendo assim o
padrão de qualidade dos produtos e da imagem das Marcas perante o mercado.

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

Manaus, 13 de julho de 2018.

iGB Eletrônica S.A. – Em Recuperação Judicial
Eugênio Emílio Staub
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Diretor de Relações com Investidores
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Anexo I – Marcas

