NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
(B3: NGRD3)
FATO RELEVANTE

Joinville, 18 de janeiro de 2022 – A NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A., (“Companhia” ou
“Neogrid”), em atendimento à Resolução CVM nº 44/21 e à Instrução CVM nº 567/15,
comunica ao mercado que foi aprovado em reunião do Conselho de Administração, nessa
data, o programa de recompra de ações, observando as seguintes disposições (“Programa de
Recompra”):
(i)

Objetivo: o objetivo do Programa de Recompra é maximizar a geração de valor ao
acionista por meio de uma administração eficiente da estrutura de capital da
Companhia, adquirindo ações ordinárias de sua própria emissão para posterior
cancelamento, alienação ou manutenção em tesouraria, ou mesmo utilização para
cumprimento de plano de incentivo baseado em ações, que eventualmente venha a ser
aprovado conforme artigo 168 da Lei nº 6.404;

(ii)

Quantidade de ações em circulação: nessa data a Companhia possui 107.388.004
ações ordinárias em circulação;

(iii)

Quantidade de ações mantidas em tesouraria atualmente: a Companhia possui
1.926.891 ações mantidas em tesouraria;

(iv)

Quantidade máxima de ações a serem adquiridas: até 8.500.000 de ações ordinárias
poderão ser recompradas;

(v)

Preço: as ações serão recompradas a preço de mercado, no pregão regular da B3,
cabendo à diretoria decidir o melhor momento para realização da(s) operação(ões);

(vi)

Prazo: o Programa de Recompra terá vigência de 18 meses contados da presente data;

(vii)

Instituições Intermediárias: as aquisições serão intermediadas pela instituição CREDIT
SUISSE CTVM – CNPJ 42.584.318/0001-07;

(viii)

Existência de Recursos disponíveis: a existência de recursos disponíveis deve ser
verificada pela Diretoria a partir das últimas demonstrações financeiras divulgadas. As
aquisições realizadas no âmbito do Programa de Recompra serão suportadas pelo
montante global (a) das reservas de lucro ou de capital, com exclusão das reservas
legal, de lucros a realizar, especial de dividendo obrigatório não distribuído e de
incentivos fiscais, e (b) do resultado do exercício em curso, com exclusão dos
montantes a serem destinados às reservas indicadas no subitem (a) acima.

(ix)

Cumprimento das obrigações assumidas com credores e pagamentos de dividendos
obrigatórios: a Administração entende que a execução do Programa de Recompra não
apresenta riscos em relação às obrigações junto à credores e pagamento de
dividendos, atualmente a Companhia apresenta plena saúde financeira e econômica,
com posição de liquidez confortável e operações rentáveis que resultam em geração
de caixa.

Joinville, 18 de janeiro de 2022.
Thiago Grechi
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Free translation – Portuguese version shall prevail
NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A.
Publicly-Held Company
(B3: NGRD3)
MATERIAL FACT

Joinville, January 18th, 2022 – NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A., (“Company” ou “Neogrid”),
in compliance with the provisions of CVM Resolution No. 44/21 and CVM Instruction No.
567/15, informs its shareholders and the market in general that the Board of Directors
approved, on this date, a new share buyback program, observing the following provisions
(“Share Buyback Program”):
(i)

Objective: the objective of the Share Buyback Program is to maximize the generation
of value to the shareholder through an efficient management of the Company’s
capital structure, acquiring common shares of its own issue for later cancellation,
sale, or keeping in treasury, or even use to comply with the incentive plan based on
shares, that may be approved according to article 168 of Law no. 6.404;

(ii)

Number of outstanding shares: on this date, the Company has 107,338,004
outstanding shares;

(iii)

Number of shares held in treasury today: the Company has 1,926,891 shares held
in treasury;

(iv)

Maximum number of shares to be acquired: up to 8,500,000 common shares may
be repurchased;

(v)

Price: the shares will be repurchased at market price, in the regular trading session
of B3, being up to the officers to decide the best moment to perform the operation(s);

(vi)

Term: the Share Buyback Program will be in effect for 18 months as of the present
date;

(vii)

Intermediary Institutions: the acquisitions will be intermediated by CREDIT SUISSE
CTVM – Taxpayer’s Registry of the Ministry of Economy (“CNPJ”) No.
42.584.318/0001-07;

(viii)

Existence of Available Funds: the existence of available funds must be verified by
the Executive Board based on the last financial statements disclosed. The
acquisitions made under the Share Buyback Program will be supported by the global

amount of (a) the profit or capital reserves, excluding the legal reserves, the reserves
of unrealized profits, special reserves of undistributed mandatory dividends, and tax
incentives, and (b) the result of the fiscal year in course, excluding the amounts to
be allocated to the reserves indicated in sub-item (a) above.;
(ix)

Compliance with the obligations assumed with creditors and payment of mandatory
dividends: the Management understands that the execution of the Share Buyback
Program does not present risks in relation to the obligations with creditors, and
payment of dividends, currently the Company presents full financial and economic
health, with a comfortable liquidity position and profitable operations that result in
cash generation.

Joinville, January 18th, 2022.
Thiago Grechi
Chief Financial and Investor Relations Officer

