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FATO RELEVANTE

A Grendene S.A. (Bovespa: GRND3), comunica nos termos da instrução CVM nº 358 de 03 de janeiro
de 2002, conforme aprovação das deliberações na de Reunião do Conselho de Administração da
Companhia do dia 01 de março de 2012 e o disposto no art. 21, letra “i” do Estatuto Social, na
Instrução CVM nº 10, de 14.02.1980, com as alterações introduzidas pelas Instruções CVM nº 268 de
13.11.1997 e nº 390 de 08.07.2003, e na Nota Explicativa CVM nº 16/80, que já adquiriu 277.500
(duzentos e setenta e sete mil e quinhentos) ações ordinárias nominativas, outorgadas na Ata de
Reunião do Conselho de Administração de 24 de fevereiro de 2011, que permanecem em tesouraria
para posterior alienação, em cumprimento ao exercício das opções outorgadas e exercíveis a seus
executivos que não foram realizadas. Porém não sendo a quantidade de ações suficientes para
possível exercício das opções exercíveis acumuladas em 2012, o Conselho de Administração aprovou
um novo programa de aquisição de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, da Companhia
para permanência em tesouraria e posterior alienação, representativas do capital social da
Companhia, sem diminuição do capital social, em cumprimento ao exercício das futuras opções
outorgadas e exercíveis para seus executivos do 1º, 2º, 3º e 4º programas de Stock Options,
observadas as condições estabelecidas no Regulamento de Plano de Outorga de Opções de Compra
ou Subscrição de Ações. O Conselho entendeu que a aquisição no mercado de ações ordinárias da
companhia é a melhor forma para contemplar tal propósito. Para melhor cumprir este propósito, o
Conselho aprovou por unanimidade o novo programa de aquisição de ações ordinárias da Companhia
com as seguintes características:
1. Limite de aquisição, observado o disposto nos arts. 3º e 5º da referida Instrução CVM nº
10/80, o disposto na Instrução CVM nº 268/97 e a composição acionária de 23/02/2011: até
3.000.000 (três milhões) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, correspondente a
3,97% das ações em circulação.
Total de ações ordinárias em circulação: 75.533.043 (setenta e cinco milhões, quinhentos e
trinta e três mil e quarenta e três) ações ordinárias, das quais foram descontadas 277.500
(duzentos e setenta e sete mil e quinhentos) ações em tesouraria para atender parte do
programa Stock Options e 224.909.457 (duzentos e vinte e quatro milhões, novecentos e nove
mil, quatrocentos e cinquenta e sete) ações ordinárias de titularidade dos acionistas
controladores, do total de 300.720.000 (trezentos milhões, setecentos e vinte mil) ações
ordinárias que compõe o capital social da empresa.
2. Prazo de aquisição: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
Início: 02 de março de 2012.
Término: 01 de março de 2013.
3. Preço de aquisição: preço de mercado.
4. Instituição autorizada a atuar como intermediária: Bradesco S.A. Corretora de Títulos e
Valores Mobiliários, com sede na Av. Paulista, nº 1.450, 7º andar, na cidade de São Paulo/SP,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.855.045/0001-32.
Farroupilha, RS, 01 de março de 2012.
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