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FATO RELEVANTE
A GRENDENE S.A. (“Companhia”) (GRND3), em atendimento à Instrução CVM nº 358/02, e
alterações, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que o seu Conselho de
Administração, em reunião realizada nesta data, deliberou submeter à Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia, que será convocada para o dia 23 de abril de 2018, proposta de
desdobramento da totalidade das 300.720.000 (trezentos milhões, setecentos e vinte mil) ações
ordinárias de emissão da Companhia, na proporção de 1 (uma) ação ordinária para 3 (três) ações
da mesma espécie, sem modificação do valor do capital social, nos termos do art. 12, da Lei nº
6.404/76, que permanecerá sendo de R$1.231.301.604,46 (um bilhão, duzentos e trinta e um
milhões, trezentos e um mil, seiscentos e quatro reais e quarenta e seis centavos), porém passará
a ser dividido em 902.160.000 (novecentos e dois milhões, cento e sessenta mil) ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Em decorrência do desdobramento das ações da Companhia, caso aprovado pela Assembleia
Geral Extraordinária, será alterada a redação dos arts. 5º e 6º, do Estatuto Social da Companhia,
para refletir a nova quantidade de ações ordinárias representativas de seu capital social.
A realização da operação de desdobramento das ações ordinárias de emissão da Companhia tem
como principais objetivos: (a) aumentar a liquidez das ações; e (b) conferir melhor patamar para
a cotação das ações de emissão da Companhia a fim de torná-las mais acessível aos pequenos
investidores.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados sobre a
proposta de desdobramento de ações, bem como a data na qual as ações passarão a ser
negociadas desagrupadas.

Sobral – CE, 22 de fevereiro de 2018.

Francisco Olinto Velo Schmitt
Diretor de Relações com Investidores
GRENDENE S.A.
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MATERIAL ANNOUNCEMENT

Grendene S.A. (‘Grendene’) (GRND3), in compliance with CVM Instruction
358/02 as amended, informs its stockholders and the market in general that its
Board of Directors, at a meeting held on this date, will called an Extraordinary
General Meeting of the Company on April 23, 2018, a proposal to split all three
hundred million, 300,720,000 common shares issued by the Company in the
proportion of one (1) common share for 3 (three) shares of the same type, without
modification of the capital stock, pursuant to art. 12, of Law 6.404/76, which shall
remain in the amount of R$1,231,301,604.46, but shall divided into 902,160,000
common shares, nominative, book-entry shares without par value.
As a result of the Split of the Company's shares, if approved by the Extraordinary
General Meeting, the drafting of arts. 5 and 6 of the Company's Bylaws, to reflect
the new number of common shares representing its capital stock.
The purpose of the split, as well as giving the Company’s shares greater liquidity,
is to: (a) increase the liquidity of the shares; and (b) provide a better level for the
quotation of shares issued by the Company in order to make make it easier for
small investors to buy shares in Grendene.

Sobral, Brazil, February 22, 2018.

Francisco Olinto Velo Schmitt
Investor Relations Officer
GRENDENE S.A.
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