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COMUNICADO AO MERCADO
Alteração no Calendário de Eventos Corporativos do Exercício de 2021
A INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES - Em Recuperação Judicial
(“Companhia”), em continuidade aos Comunicados de 25 de março e 28 de abril do
corrente, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que novamente terá de
reprogramar a data de entrega das Demonstrações Financeiras do exercício findo em
31/12/2020 para o dia 30/06/2021.
Esclarece, ainda, que o atraso na entrega das demonstrações financeiras decorre:
1. Dos lockdown adotados na cidade de Araraquara a partir do mês de fevereiro,
com controle rígido de circulação nos meses de março e abril, o que
ocasionou afastamento de funcionários na empresa;
2. Da antecipação de feriados municipais, como meio preventivo ao combate do
Coronavírus, conforme decreto exarado pela Prefeitura de Araraquara/SP, o
que impossibilitou a execução tempestiva de diversos trabalhos relacionados
as demonstrações financeiras.
3. Das dificuldades de realização dos trabalhos pelo sistema home office, tendo
em vista a necessidade de consolidação de informações de diversas empresas
relacionadas à Companhia, tornando assim a elaboração das demonstrações
financeiras mais morosa.
4. A contratação de uma nova empresa de Auditoria Externa no exercício de
2020, o que exige um maior tempo de apresentação, análise e entendimento
de todas as demonstrações financeiras das Organizações Inepar.
5. Dos diversos estudos e análises realizados e outros em fase de conclusão que
estão sendo elaborados e que refletirão diretamente no resultado das
demonstrações financeiras, em decorrência dos diversos acordos realizados
como por exemplo: a repactuação das debêntures da 5ª emissão, do acordo
da sentença arbitral contra a Tupi/PNBV, da consolidação da dívida tributária,
da conversão do passivo em valores mobiliários de emissão da Cia, entre
outros.

Importante destacar que a reprogramação é de fundamental importância e
relevância para que os trabalhos elencados no item 5 acima sejam concluídos e
refletidos nas demonstrações, haja vista que a Companhia está na iminência da sua
saída da Recuperação Judicial pois já que cumpriu com todos os pagamentos
exigíveis necessários dentro do biênio, conforme determina a legislação vigente.
Desta forma, o Calendário Anual de Eventos Corporativos do exercício de 2021 foi
alterado para constar que:
(i) as Demonstrações Financeiras Anuais Completas e Demonstrações Financeiras
Padronizadas - DFP relativas ao exercício social findo em 31/12/2020, será entregue
no dia 30 de junho de 2021;
(ii) Formulário de Referência, relativo ao exercício em curso, será entregue no dia 30
de junho de 2021;
(iii) Envio das Informações Trimestrais – ITR, referente ao 1º trimestre, será no dia
15 de julho de 2021;
(iv) envio da proposta da administração via IPE da matéria objeto da Assembleia
Geral Ordinária que deverá aprovar as contas do exercício de 2020, será no dia 30
de junho de 2021;
(v) envio do Edital de Convocação via IPE da matéria objeto da Assembleia Geral
Ordinária que deverá aprovar as contas do exercício de 2020, será no dia 30 de
junho de 2021;
(vi) a Assembleia Geral Ordinária que deverá aprovar as contas do exercício de 2020,
será realizada no dia 30 de julho de 2021;
Neste sentido, a Companhia reforça que está empenhada em divulgar as
informações acima mencionadas, revisadas pelos Auditores Externos o mais breve
possível, e caso seja possível divulgar em data anterior da reprogramada,
comunicará ao mercado a data para a sua divulgação, bem como procederá a
atualização do Calendário Anual de Eventos Corporativos.
Informações adicionais poderão ser obtidas junto à área do Departamento de
Relações com Investidores da Companhia, e-mail: ri@inepar.com.br, telefone: (41)
3025-1316.
Curitiba, 26 de maio de 2021.
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