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COMUNICADO AO MERCADO

Joinville, 17 de maio de 2022 – A NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A., (“Companhia” ou
“Neogrid”), em atendimento à resolução CVM nº 44, comunica ao mercado que, nessa data,
o Sr. Thiago Grechi apresentou carta de renúncia ao cargo de Diretor Financeiro e de
Relações com Investidores ao Conselho de Administração, com fim de mandato em
23/05/2022. Na mesma seção, o Conselho de Administração aprovou a eleição da sra. Susana
Salaru para ocupar o cargo a partir da vacância.
Susana Salaru possui mais de 16 anos de experiência no mercado financeiro, tendo como
destaque atuação em Equity Research nas instituições Safra Asset, de 2004 a 2007, e desde
2007 no Itaú BBA. Com foco no setor de Tecnologia e Telecom desde 2008, Susana liderou
e dirigiu os times de cobertura e participou em diversos processos de IPO de companhias de
Tecnologia, Telecom e Educação. Sua atuação destaque nas coberturas do mercado
brasileiro e LatAm lhe conferiu participação no ranking da Institutional Investor de 2014 a 2018.
Susana é graduada em administração pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), e
concluiu MBA na Duke – Fuqua School of Business, em 2004.
Thiago Grechi permanecerá na operação da controlada Neogrid Informática Ltda. em período
de transição até 30/06/2022. Susana Salaru assume a diretoria da controladora Neogrid
Participações S.A. em 23/05/2022, e após a transição acumulará os cargos da Diretoria
Financeira e de Relações com Investidores de forma integral.
A administração da Companhia agradece ao sr. Thiago Grechi por sua contribuição durante o
período de seu mandato desejando-lhe votos de sucesso nos seus projetos pessoais, e dá as
boas-vindas a sra. Susana Salaru.

Joinville, 17 de maio de 2022.
Thiago Grechi
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A.
Public Company
(B3: NGRD3)
NOTICE TO THE MARKET

Joinville, May 17th, 2022 – NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A. (“Company” or “Neogrid”),
(“Company” or “Neogrid”), in compliance with CVM Resolution 44, announces to the market
that, on that date, the Mr. Thiago Grechi presented a letter of resignation from the position of
Chief Financial and Investor Relations Officer to the Board of Directors, with the end of term
on 05/23/2022. In the same section, the Board of Directors approved the election of Ms.
Susana Salaru to occupy the position from the vacancy.
Susana Salaru has over 16 years of experience in the financial market, highlighting her work
in Equity Research at institutions Safra Asset, from 2004 to 2007, and at Itaú BBA since 2007.
Focusing on the Technology and Telecom sector since 2008, Susana led and directed the
coverage teams and had key roles in several IPO processes of Technology, Telecom and
Education companies. Her outstanding performance in the coverage of the Brazilian market
and LatAm was ranked by Institutional Investor from 2014 to 2018. Susana holds a degree in
business administration from Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), and completed
MBA at Duke – Fuqua School of Business, in 2004.
Thiago Grechi will remain in the operations of subsidiary Neogrid Informática Ltda. in transition
period until 06/30/2022. Susana Salaru will take office of the controlling Company Neogrid
Participações S.A. on 05/23/2022, and after the transition she will accumulate the positions of
the Chief Financial and Investor Relations Officers in both companies.
The Company's management thanks Mr. Thiago Grechi for his contribution during his term of
office, wishing him the best of luck in his personal projects, and welcomes Ms. Susana Salaru.

Joinville, May 17th, 2022.
Thiago Grechi
CFO and IRO

