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FATO RELEVANTE
A Grendene S.A. (Bovespa: GRND3), comunica aos acionistas nos termos da instrução CVM nº 358 de 03 de
janeiro de 2002, conforme aprovação das deliberações na Reunião do Conselho de Administração da
Companhia do dia 28 de fevereiro de 2013:

I – Novo Negócio com Philippe Starck
A partir das negociações divulgadas em Fato Relevante de 07/02/2013 o Conselho de Administração da
Grendene avaliou e aprovou a constituição de uma nova companhia, controlada pela Grendene e tendo como
sócios: Philippe Starck, Philippe Ouakrat, Alexandre Allard, ABCDEFGHI Participações Ltda, empresa detida
pelo Sr. Nizan Guanaes e FIP Santana fundo de investimentos detido pelo Sr. André Esteves. A Grendene
deterá o controle acionário através de 42,5% do capital total e 50,1% do capital votante do novo negócio.
O Investimento aprovado é de R$52 milhões para as atividades iniciais, sendo destes, R$22 milhões a
participação correspondente da Grendene.
O objetivo é aliar o expertise de Philippe Starck no design de produtos e dos demais sócios nas suas respectivas
áreas, ao da Grendene na implementação e produção em escala industrial de produtos feitos a partir do
plástico para vender produtos, móveis e complementos, com design sofisticado e custo acessível para classe
média.
Este segmento de negócio, segundo nossas estimativas preliminares poderá alcançar uma receita anual de
aproximadamente R$100 milhões em 2 anos. A gestão do negócio será compartilhada entre Grendene e
Philippe Starck.

II – Política de Dividendos – Alteração na política de dividendos para o exercício de 2013
Nossa política de dividendos publicada em Fato Relevante de 24 de fevereiro de 2011 prevê que o percentual
de distribuição total de dividendos (payout) sobre Lucro Líquido do Exercício será analisado anualmente pela
administração conforme a necessidade de recursos para investimentos, oportunidades de negócios ou para
fazer frente a outros compromissos da Companhia, podendo ser alterado se a Administração da empresa
entender conveniente.
Em 2011 e 2012 fixamos o percentual pretendido de distribuição total de dividendos (payout) em
aproximadamente 75% do Lucro Líquido do Exercício após a constituição de reservas legais.
Tendo em vista que em 2013, teremos investimentos (CAPEX), adicionais ao habitual, no montante
aproximado de R$60 milhões para construção de fábrica nova e R$22 milhões na parceria com Philippe Starck
resolvemos destinar parte dos resultados a serem gerados em 2013 para financiar estes investimentos.
Desta forma, para o exercício social de 2013, o percentual sobre o lucro líquido do exercício após a
constituição de reservas legais, que será destinado à distribuição de dividendos, será de aproximadamente
65%.
Pelas razões acima e a forte demanda por nossos produtos, que continua neste inicio de 2013, o que inclusive
levou a aprovação de novos investimentos, conforme divulgado em nosso Press Release de resultado de 2012,
os dividendos referentes ao exercício de 2013 estimamos serem superiores ao montante distribuído referente
ao exercício de 2012.
A administração continuará analisando anualmente o percentual de distribuição total de dividendos (payout)
sobre Lucro Líquido do Exercício conforme a necessidade de recursos para investimentos, oportunidades de
negócios ou para fazer frente a outros compromissos da Companhia, podendo ser alterado se a Administração
da empresa entender conveniente.
Adicionalmente, manteremos nossa política de distribuição trimestral dos dividendos.
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III – Novo programa de aquisição de ações ordinárias da Companhia (GRND3)
A Grendene S.A. (Bovespa: GRND3), comunica nos termos da instrução CVM nº 358 de 03/01/2002, conforme
aprovação das deliberações na Reunião do Conselho de Administração da Companhia do dia 28/02/2013 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, 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, 3,º 4º e 5º programas de Stock Options, observadas as condições
estabelecidas no Regulamento do 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. A Companhia não dispõe de ações em tesouraria nesta data. O novo programa terá 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 28/02/2013: até 3.500.000 (três
milhões e quinhentos mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, correspondente a 4,63%
das ações em circulação.
Total de ações ordinárias em circulação: 75.532.071 (setenta e cinco milhões, quinhentos e trinta e
dois mil e setenta e uma) ações ordinárias, e 225.187.929 (duzentos e vinte e cinco milhões, cento e
oitenta e sete mil, novecentos e vinte e nove) 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 Companhia.
2. Prazo de aquisição: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
Início: 01 de março de 2013.
Término: 28 de fevereiro de 2014.
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, 28 de fevereiro de 2013.
Francisco Olinto Velo Schmitt.
Diretor de Relações com Investidores
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