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FATO RELEVANTE

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 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 (“ICVM 358”), conforme alterada, informar aos seus acionistas, ao mercado e demais interessados, que
a Administração da Companhia aprovou, nesta data, a submissão aos acionistas de proposta de inclusão de
novos produtos no âmbito das atividades previstas no objeto social da Companhia e, se aprovada, proposta de
alteração do Artigo 3º do Estatuto Social, a serem deliberadas em Assembleia Geral Extraordinária, que será
convocada para realizar-se em 15 de abril de 2019 (“AGE”).

1.

Apresentação da Proposta pela Companhia

1.1.

A proposta que será submetida à aprovação de acionistas na AGE contempla a inclusão de novos

produtos a serem produzidos e comercializados pela Companhia, dentro do mesmo ramo de atividade da
Companhia. Tendo isto, a proposta apresentada é que a Companhia possa produzir e comercializar os seguintes
novos produtos:

a)

Aparelhos Geodésicos;

b)

Aparelhos Fotográficos;

c)

Aparelhos Cinematográficos;

d)

Aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper, transformar, acumular, regular ou controlar

eletricidade;
e)

Equipamento de processamento de dados e computadores;

f)

Células e painéis foto voltaicos (painéis solares para geração de eletricidade);

g)

Controladores para células e painéis solares foto voltaico;

h)

Aparelhos que empregam inteligência artificial;

i)

Aparelhos comandados por voz;

j)

Drones para fins comerciais e entretenimento;

k)

Aparelhos que se conectam em redes Wi-Fi;

l)

Sensores que conectam em redes Wi-Fi;

m)

Aparelhos robóticos para uso pessoal e residencial;

n)

Aparelhos de automoção residencial;

o)

Aparelhos que fazem uso de rede 5 G; e,

p)

Inversor de corrente elétrica para geração de energia.

2.

Descrição, propósito, riscos e custos

2.1.

Considerando os avanços tecnológicos, a proposta de reforma do objeto social da Companhia visa a

modernização dos produtos produzidos e comercializados em ramo de atividade já desempenhado pela
Companhia, qual seja, a atividade de indústria, comércio e produção de equipamentos eletrônicos, e prestação
de serviços de manutenção e reparo dos produtos.

2.2.

Os novos produtos a serem explorados despontam como uma oportunidade de negócio, sem, contudo,

apresentar custos adicionais relevantes e riscos significativos, assim, não haverá qualquer impacto negativo ao
mercado e a seus acionistas.

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

Manaus, 28 de março de 2019

IGB ELETRÔNICA S.A.

Eugênio Emílio Staub
Diretor de Relações com Investidores

