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COMUNICADO AO MERCADO

Joinville, 21 de junho de 2022 – A NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A., (“Companhia” ou
“Neogrid”), em cumprimento ao disposto na Resolução CVM n° 44/2021 e na Resolução CVM
nº 77/2022, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o encerramento do
programa de recompra de ações aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia
em 18 de janeiro de 2022, conforme fato relevante divulgado naquela data (“Programa de
Recompra”), tendo sido adquiridas 8.500.000 (oito milhões e quinhentas mil) ações em pregão
regular da bolsa de valores, a preços de mercado.
Após o encerramento do Plano de Recompra de ações de sua própria emissão, que tem por
objetivo maximizar a geração de valor ao acionista por meio de uma administração eficiente
da estrutura de capital da Companhia, 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, a
Companhia possui em tesouraria o montante de 10.170.141 (dez milhões, cento e setenta mil,
cento e quarenta e um) ações ordinárias.

Joinville, 21 de junho de 2022.
Susana Russi Salaru
Diretora Financeira e de Relações com Investidores

NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A.
Public Company
(B3: NGRD3)

NOTICE TO THE MARKET

Joinville, June 21st, 2022 – NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A. (“Company” or “Neogrid”), in
compliance with CVM Resolution n° 44/2021 and CVM Resolution nº 77/2022, hereby informs
the shareholders and the market in general the conclusion of its share buyback program
approved by the company’s Board of Directors on January 18th, 2022, in accordance with the
Material Fact disclosed at that date (“Share Buyback Program”) bought on the regular stock
exchange at market prices.

After the conclusion of the Share Buyback Program, which aims to maximize the generation of
shareholder value through efficient management of the Company's capital structure, for
subsequent cancellation, sale or maintenance in treasury, or even use to fulfill a share-based
incentive plan, which may eventually be approved pursuant to article 168 of Law No. 6,404,
the Company holds in treasury the amount of 10,170,141 (ten million, one hundred and seventy
thousand, one hundred and forty-one) common shares.

Joinville, June 21st, 2022.
Susana Russi Salaru
CFO and IRO

