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COMUNICADO AO MERCADO
A Grendene S.A. (Bovespa: GRND3) comunica que realizou operações de compra de ações da
Companhia (GRND3), em Janeiro de 2011, no total de 1.000.000 de ações para permanência em
tesouraria, conforme autorizado na Ata de Reunião do Conselho de Administração de 13 de maio de
2010 para posterior alienação em cumprimento ao exercício das opções outorgadas a seus
executivos (Stock Options), onde não foi observado o número de ações em circulação (25%) em
atendimento ao item 3.1 (v) do Regulamento de Listagem do Novo Mercado, reduzindo em 0,2137%
(642.722 ações) das ações em circulação.
Conforme correspondência de 02 de fevereiro de 2011, enviada a BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros com o intuito de solucionar o problema, os acionistas controladores
(pessoas físicas) se dispuseram a vender as ações necessárias para o reenquadramento do FreeFloat, solicitando o prazo até 31 de março de 2011.
Em carta resposta de 08 de fevereiro de 2011 obtivemos a aprovação do referido prazo (até
31/03/2011) para enquadramento do percentual mínimo de 25% de ações em circulação da
Companhia, que será recomposto pela venda de ações pelos acionistas controladores somente a
partir de 25/02/2011, em função da divulgação dos resultados do 4T10 e do exercício de 2010,
previsto para o dia 24/02/2011, e conforme Termo de Adesão à Política de Negociação com Valores
Mobiliários da Companhia, originária da observância da Instrução CVM nº358/2002, no período de
09/02/2011 até 24/02/2011, não serão permitidas operações de Compra e/ou Venda de Ações
de emissão da GRENDENE S/A. (GRND3), as pessoas que tenham conhecimento de informações
privilegiadas da Companhia, que se incluem nossos controladores.

Farroupilha, RS, 22 de fevereiro de 2011.
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