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FATO RELEVANTE
Joinville, 07 de fevereiro de 2022 – A NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia” ou
“Neogrid”), em cumprimento ao disposto no artigo 157, § 4º, da Lei n.º 6404/76, e na
Resolução CVM nº 44/21, informa a seus acionistas e ao mercado em geral que, em
continuidade ao processo de sucessão da presidência da Companhia, divulgado em 28 de
outubro de 2021, o Conselho de Administração elegeu, nessa data, o Sr. Jean Carlo Klaumann
para o cargo de Diretor Presidente, com posse em 1º de março de 2022.
Jean Carlo Klaumann é um profissional com mais de 25 anos de experiência no mercado de
tecnologia, com graduação em Marketing e especializações em Gestão Executiva, Data
Science, Inteligência Artificial e Governança Corporativa por instituições como Fundação Dom
Cabral, University of Chicago e IBGC. Klaumann ocupou cargos como Diretor Comercial na
Datasul de 2005 a 2008, Diretor de Operações na TOTVS de 2008 a 2011, e em 2011 iniciou
sua história na Linx/StoneCo, nos cargos de Vice-Presidente de Operações e Digital & Omni
Commerce.
Além de seu profundo conhecimento em gestão executiva e tecnologia aplicada à digitalização
do ecossistema de varejo, o Sr. Jean Carlo Klaumann possui em seu currículo dois IPOs e
mais de 30 aquisições.
Com a eleição do Sr. Jean Carlo Klaumann, a Neogrid adiciona um importante reforço para a
continuidade da execução do plano de expansão e geração de valor para a Companhia e seus
acionistas.
A Neogrid agradece ao Diretor Presidente que termina seu mandato em 28 de fevereiro de
2022, Sr. Eduardo Ragasol, por sua contribuição no desenvolvimento da Companhia enquanto
esteve à frente das operações, e deseja-lhe votos de sucesso na continuidade de sua trajetória
e em seu retorno ao México.
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