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FATO RELEVANTE
Joinville, 27 de janeiro de 2022 – A NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia” ou
“Neogrid”), em cumprimento ao disposto no artigo 150, § 4º, da Lei n.º 6404/76, no artigo 14,
§ 1º, do Estatuto Social, e na Resolução CVM nº 44/21, informa a seus acionistas e ao
mercado em geral que, o Sr. Jose Rogerio Luiz renunciou, em reunião realizada nesta data,
ao cargo de membro efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração. Na mesma
sessão, os demais membros do Conselho de Administração aprovaram a nomeação do Sr.
Jorge Steffens, em substituição do cargo e complemento ao mandato atual, que se encerra
na Assembleia Geral Ordinária de 2022.
Com vasta experiencia em empresas de tecnologia, formado em Ciências da Computação,
com pós-graduação em Engenharia da Produção e Marketing, e formação executiva pela
Stanford University, Steffens atuou na Datasul desde 1982 em diferentes áreas como
desenvolvimento de produtos, suporte e comercialização de softwares. Em 2003 assumiu o
cargo de Diretor Presidente da empresa, e em 2006 liderou o processo de IPO da companhia,
executando um processo de expansão agressivo através de aquisições e internacionalização
da Datasul. Em 2008 participou do processo de fusão da Datasul com a Totvs, empresa que
deixou em novembro do mesmo ano. Em 2009 fundou a gestora Oria Capital, com foco em
Private Equity no setor de Tecnologia, e atualmente é membro dos Conselhos de
Administração das companhias Zenvia, Softplan, Geofusion e Knew.in.
A Neogrid agradece ao Sr. Jose Rogerio Luiz pelos serviços prestados em seu período de
posse, muito relevantes para companhia no processo de avanço na governança e para o IPO,
e deseja-lhe sucesso nos próximos passos de sua trajetória.
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