INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF nº 76.627.504/0001-06 - NIRE nº 41 3 0029559 0
FATO RELEVANTE
A INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES – Em Recuperação Judicial (“Inepar” ou “Companhia”),
em cumprimento ao art. 157, §4º da Lei nº 6.404/76, e nos termos da Instrução CVM nº 44/2021, e em
atenção ao disposto no Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de
Valores Mobiliários (Regulamento) e do Manual do Emissor da B3, comunica aos acionistas e mercado
o recebimento do Ofício B3 539/2022-SLS, com o seguinte teor:
“Nos termos do item 5.2.f do Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores
Mobiliários (Regulamento) e itens 5.1.2 (vi) e 5.2 do Manual do Emissor, a cotação de suas ações admitidas à
negociação na B3 deve ser mantida em valor igual ou superior a R$ 1,00 por unidade.
Verificamos que, no período de 06/05/2022 a 17/06/2022, as ações ordinárias e as ações preferências de emissão
dessa companhia permaneceram cotadas abaixo de R$1,00 por unidade, o que configura o descumprimento aos
itens acima mencionados.”

Reportando-nos ao ofício acima mencionado enviado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Oficio”), por
meio do qual foi solicitado à Companhia divulgar os procedimentos e cronograma que serão adotados
para enquadrar a cotação de suas ações em valor igual ou superior a R$ 1,00 (i) até 21/12/2022; ou (ii)
até a data da primeira assembleia geral convocada após o recebimento desta notificação, o que ocorrer
primeiro, temos a informar que a Companhia se encontra em fase final de implementação de algumas
etapas fundamentais do seu Plano de Recuperação Judicial, já amplamente divulgado ao mercado, e
que, caso a cotação de suas ações não se enquadre de forma consistente em um patamar acima de R$
1,00 com a evolução da implementação das referidas etapas, pretende propor ao Conselho de
Administração da Companhia que, por ocasião da convocação de uma Assembleia Geral, limitado ao
prazo de 21/12/2022, seja incluído item na ordem do dia para tratar do grupamento de suas ações, na
forma da regulamentação aplicável.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer atualizações relevantes
relativas aos assuntos objeto deste Fato Relevante.
Curitiba (PR), 06 de julho de 2022.
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