Grendene S.A.
COMPANHIA DE CAPITAL AUTORIZADO
CNPJ/MF nº 89.850.341/0001-60
Avenida Pimentel Gomes, 214 - Cidade de Sobral, Estado do Ceará

AVISO AO MERCADO

Principais Produtos

Os Acionistas Vendedores identificados no Prospecto Preliminar de Distribuição Pública Secundária de Ações
Ordinárias de Emissão da GRENDENE S.A. datado de 07 de outubro de 2004 (“Acionistas Vendedores”), em
conjunto com o BANCO PACTUAL S.A. (“Pactual”, “Coordenador Global” ou “Instituição Líder”),
e com a participação do BB - BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (“BB - Banco de Investimento” e, em conjunto
com “CSFB”, “Bradesco” e “Santander”, “Instituições Subcontratadas”); do BANCO BRADESCO S.A.
(“Bradesco”); BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE FIRST BOSTON S.A. (“CSFB”) e
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (“Santander”) comunicam, nos termos do disposto na Instrução CVM
nº 358, de 03 de janeiro de 2002 e na Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003 (“Instrução CVM
nº 400/03”), que foi requerido à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) em 27 de agosto de 2004, o pedido de
registro de distribuição pública secundária de 17.304.348 (dezessete milhões, trezentas e quatro mil, trezentas e
quarenta e oito) ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da GRENDENE S.A.
(“Companhia”) e de titularidade dos Acionistas Vendedores, com base nos termos abaixo expostos.

1. CARACTERÍSTICAS DADISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA
1.1. Valor, Quantidade, Espécie e Forma das Ações a serem Distribuídas: Serão orfertadas até 17.304.348
(dezessete milhões, trezentas e quatro mil, trezentas e quarenta e oito) ações ordinárias, nominativas,
escriturais, sem valor nominal, de titularidade dos Acionistas Vendedores, representativas de
aproximadamente 17,3% do capital social da Companhia (“Ações”), as quais se encontram livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, por meio de uma distribuição pública secundária, em
mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM nº 400/03, a ser realizada no
Brasil e, ainda, com esforços de venda no exterior (“Distribuição Secundária”), com base nas isenções de
registro previstas pela Regulation S e pela Rule 144A, ambas do Securities Act de 1933 dos Estados Unidos da
América (“Securities Act”).
1.2. Opção de Distribuição de Lote Suplementar: A quantidade total de Ações objeto da Distribuição
Secundária poderá ser acrescida de um lote suplementar de até 2.595.652 (dois milhões, quinhentas e noventa
e cinco mil, seiscentas e cinqüenta e duas) ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal e de
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titularidade de certos Acionistas Vendedores, livres de quaisquer encargos, (“Ações Objeto da Opção”),
conforme opção para aquisição de tais ações a ser outorgada por certos Acionistas Vendedores à Instituição
Líder, destinada exclusivamente a atender a um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado pela
Instituição Líder no decorrer da Distribuição Secundária (“Opção de Lote Suplementar”). A Opção de Lote
Suplementar poderá ser exercida parcial ou integralmente, durante o prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da
data de publicação do anúncio de início da Distribuição Secundária (“Anúncio de Início”), nas mesmas
condições e preço das Ações inicialmente ofertadas.
1.3. Preço por Ação: O preço por Ação (“Preço por Ação”) será fixado após (i) a efetivação dos Pedidos de
Reserva (conforme definido no item 2.3.) e (ii) a apuração do resultado da coleta de intenções de
investimento, a ser realizada pela Instituição Líder (“Coleta de Intenções de Investimento”). Estima-se que
o Preço por Ação estará situado entre R$ 27,50 (vinte e sete reais e cinqüenta centavos) e R$ 32,50 (trinta e
dois reais e cinqüenta centavos), podendo, todavia, ser fixado fora desta faixa.
1.4. Período de Distribuição e Data de Liquidação: O prazo para a colocação e aquisição das Ações será de
até 3 (três) dias úteis, contados a partir da data da publicação do Anúncio de Início (“Período de
Distribuição”). Caso as Ações não tenham sido totalmente colocadas durante o Período de Distribuição, a
Instituição Líder adquirirá, pelo Preço por Ação, a totalidade do saldo resultante da diferença entre o número
de Ações objeto da garantia firme de liquidação por ela prestada e o número de Ações efetivamente colocado
no mercado, observado o limite da garantia firme de liquidação prestada pela Instituição Líder. Em caso de
exercício da garantia firme e posterior revenda das Ações ao público pela Instituição Líder até a publicação do
anúncio de encerramento da Distribuição Secundária (“Anúncio de Encerramento”), o preço de revenda
será o preço de mercado das Ações, limitado ao Preço por Ação, ressalvada as atividades de estabilização.
A Opção de Lote Suplementar poderá ser exercida pela Instituição Líder durante o prazo de 30 (trinta) dias
contado da data de publicação do Anúncio de Início. Exceto em relação às Ações Objeto da Opção, a
liquidação física e financeira da Distribuição Secundária deverá ser realizada no prazo de até 3 (três) dias
úteis, contado a partir da data de publicação do Anúncio de Início (“Data de Liquidação”).
1.5. Direitos, Vantagens e Restrições das Ações: As Ações garantem aos seus titulares os direitos
decorrentes do estatuto social da Companhia, do regulamento do Novo Mercado da Bolsa de Valores
de São Paulo - BOVESPA (“BOVESPA”) e da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das
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Sociedades por Ações”), dentre os quais incluem-se os seguintes: a. direito de voto nas Assembléias Gerais
da Companhia, sendo que a cada Ação corresponderá um voto; b. direito ao dividendo obrigatório, em cada
exercício social, equivalente a 25% do lucro líquido passível de distribuição ajustado nos termos do artigo 202
da Lei das Sociedades por Ações; c. em caso de alienação de controle da Companhia, tanto por meio de uma
única operação, como por meio de operações sucessivas, direito de alienação de suas Ações nos mesmos
termos e condições asseguradas ao acionista controlador alienante (tag-along com 100% do preço);
d. em caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou de cancelamento de listagem no Novo
Mercado, direito de alienação de suas Ações ou oferta pública a ser lançada pelo acionista controlador, pelo
seu respectivo valor econômico apurado mediante elaboração de laudo de avaliação por empresa
especializada e independente, com experiência comprovada e escolhida pela assembléia geral de acionistas a
partir de lista tríplice apresentada pelo Conselho de Administração; e e. o recebimento de dividendos relativos
ao exercício social iniciado em 01 de janeiro de 2004 que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da
Data de Liquidação.
1.6. Público Alvo: A Distribuição Secundária é direcionada a (i) pessoas físicas e jurídicas residentes e
domiciliadas no Brasil que não sejam consideradas investidores institucionais (conforme definido a seguir),
incluindo empregados da Companhia no Brasil (“Empregados”) e clubes de investimento registrados na
BOVESPA, nos termos da regulamentação em vigor (“Investidores Não Institucionais”), observado o valor
mínimo de investimento de R$ 1.000,00 (mil reais) e o valor máximo de investimento de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais) por Investidor Não-Institucional (“Valor Mínimo” e “Valor Máximo”,
respectivamente) e (ii) pessoas físicas e jurídicas, bem como os clubes de investimento registrados na
BOVESPA, nos termos da regulamentação em vigor, relativamente a ordens específicas referentes a valores
de investimento que excedam o limite máximo estabelecido para os Investidores Não-Institucionais, os
fundos de investimentos, fundos de pensão, entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na
CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, condomínios destinados à aplicação
em carteira de títulos e valores mobiliários registrados na CVM e/ou na BOVESPA, seguradoras, entidades de
previdência complementar e de capitalização, entidades abertas e fechadas de previdência privada, pessoas
jurídicas não financeiras com patrimônio líquido superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais),
e investidores estrangeiros (“Investidores Institucionais”).
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1.7. Regime de Colocação: As Ações serão colocadas no Brasil por instituições financeiras integrantes do
sistema de distribuição e coordenadas pela Instituição Líder, em regime de garantia firme de liquidação, nos
termos do item 2.8.
1.7.1. Serão realizados pelo Pactual Capital Corporation, pelo Santander Central Hispano Investment
Securities Inc. e pelo Credit Suisse First Boston LLC. esforços de venda das Ações no exterior, sendo nos
Estados Unidos da América para investidores institucionais qualificados, em conformidade com a
Rule 144A sob o Securities Act e, nos demais países (exceto nos Estados Unidos da América), em
conformidade com a Regulation S sob o Securities Act. Não haverá registro das Ações em qualquer agência ou
órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto o Brasil. Os investidores estrangeiros
deverão adquirir as Ações em conformidade com a legislação brasileira a respeito de investimentos
estrangeiros no Brasil.
1.8. Estabilização de Preços: A Instituição Líder, por intermédio da Pactual Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A., poderá realizar atividades de estabilização do preço das ações de emissão da Companhia em
relação ao Preço por Ação. As atividades de estabilização poderão ser realizadas no prazo de até 30 (trinta)
dias, contados da data de publicação do Anúncio de Início, por meio de operações de compra e venda de ações
ordinárias de emissão da Companhia. Para tal fim, será celebrado contrato de prestação de serviços de
estabilização de preço de ações ordinárias de emissão da Companhia, conforme minuta a ser previamente
aprovada pela CVM e pela BOVESPA.
2. PROCEDIMENTO
2.1. Data Estimada: A Distribuição Secundária deverá ter início após a apuração do resultado da Coleta de
Intenções de Investimento prevista no art. 44 da Instrução CVM nº 400/03, a concessão do registro da
Distribuição Secundária pela CVM e a publicação do Anúncio de Início. Estima-se que o início da
Distribuição Secundária ocorrerá em 28 de outubro de 2004.
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Ordem dos
Eventos
1

Data de Ocorrência
Data Prevista (1)

Evento
• Publicação do Aviso ao Mercado
• Disponibilização do Prospecto Preliminar

07 de outubro de 2004

2

• Início do Roadshow

08 de outubro de 2004

3

• Início do Período de Reservas
• Início da Coleta de Intenções de Investimento

4

• Encerramento do Período de Reserva para os Investidores
Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas

5

15 de outubro de 2004

18 de outubro de 2004

• Encerramento do Período de Reserva para os Investidores
Não Institucionais que não sejam Pessoas Vinculadas
Encerramento do Roadshow

6

26 de outubro de 2004

• Encerramento da Coleta de Intenções de Investimento
• Fixação do Preço de Distribuição por Ação
• Assinatura do Contrato de Colocação e demais contratos
da Distribuição Pública

7

27 de outubro de 2004

• Registro da Distribuição Pública
• Publicação do Anúncio de Início
• Início do prazo para exercício da Opção de Lote Suplementar

28 de outubro de 2004

8

• Início da negociação das Ações na BOVESPA

29 de outubro de 2004

9

• Data de Liquidação

03 de novembro de 2004

10

• Final do prazo para exercício da Opção de Lote Suplementar

27 de novembro de 2004

11

• Publicação do Anúncio de Encerramento

28 de novembro de 2004

(1) As datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, antecipações e atrasos.
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2.2. Forma de Colocação e Local de Distribuição: As Ações serão colocadas pela Instituição Líder diretamente,
por meio das Instituições Subcontratadas ou por meio de outras instituições financeiras subcontratadas
(“Participantes Especiais”), perante Investidores Institucionais e Investidores Não Institucionais, de acordo
com as regras de alocação previstas nos itens 2.3. e 2.4. abaixo. A Distribuição Secundária será conduzida em
mercado de balcão não organizado, observado o disposto na Instrução CVM nº 400/03.
2.3. Investidores Não-Institucionais: O montante de até 20% (vinte por cento) das Ações será destinado
prioritariamente a Investidores Não-Institucionais que fizerem reservas, irrevogáveis e irretratáveis, exceto
pelo disposto na alínea “h” deste item, sendo que deste montante, 1% do total das Ações deverá ser alocado
prioritariamente aos Empregados da Companhia no Brasil, observadas as condições do próprio instrumento
de reserva de Ações (“Pedido de Reserva”), mediante o seu preenchimento e entrega à Instituição Líder,
Instituições Subcontratadas ou Participantes Especiais indicadas no presente aviso ao mercado, nas seguintes
condições: a. aos Investidores Não-Institucionais será concedido o prazo de 12 (doze) dias corridos, iniciado
em 15 de outubro de 2004, inclusive, e encerrado em 26 de outubro de 2004, inclusive (“Período de
Reserva”), para a realização de Pedido de Reserva destinado à aquisição de Ações nas condições descritas
abaixo. Os Investidores Não-Institucionais que sejam (a) administradores da Companhia; (b) controladores
ou administradores da Instituição Líder, das Instituições Subcontratadas e dos Participantes Especiais;
(c) outras pessoas vinculadas à Distribuição Pública, bem como os cônjuges ou companheiros, ascendentes e
descendentes e colaterais até o segundo grau de cada uma das pessoas referidas nos itens (a), (b) e (c) (“Pessoa
Vinculada”) deverão realizar seus Pedidos de Reserva, necessariamente, no período de 15 de outubro de
2004, inclusive, a 18 de outubro de 2004, inclusive; b. os Pedidos de Reserva efetivados pelos Investidores
Não-Institucionais serão realizados de acordo com as condições estabelecidas no presente aviso ao mercado,
durante o Período de Reserva, sem necessidade de depósito do valor do investimento pretendido, observado o
Valor Mínimo e o Valor Máximo aplicável aos Investidores Não Institucionais, sendo certo que tais
Investidores Não-Institucionais poderão estipular, no Pedido de Reserva, o preço máximo por Ação como
condição de validade do seu Pedido de Reserva. Os Investidores Não Institucionais interessados na efetivação
de reserva de Ações deverão ler cuidadosamente os termos e condições estipulados no texto do instrumento de
Pedido de Reserva, especialmente no que diz respeito aos procedimentos relativos à liquidação da
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Distribuição Secundária; c. após o início do Período de Distribuição, a quantidade de Ações adquiridas e o
respectivo valor de pagamento serão confirmados ao Investidor Não-Institucional até as 16 horas do dia
seguinte à data de publicação do Anúncio de Início, pela Instituição Líder, Instituição Subcontratada ou
Participante Especial perante a qual tenha sido efetuado o Pedido de Reserva, sendo o pagamento limitado ao
valor do Pedido de Reserva e ressalvada a possibilidade de rateio, conforme a alínea “g” deste item; d. cada
Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento do valor indicado no item “b” acima, junto à
Instituição Líder, Instituição Subcontratada ou Participante Especial em que efetuou o seu respectivo Pedido
de Reserva, em recursos imediatamente disponíveis, até as 11:00 horas da Data de Liquidação;
e. na Data de Liquidação (conforme definida no item 1.4. acima), a Instituição Líder, Instituição
Subcontratada ou Participante Especial entregará a cada Investidor Não-Institucional que com ela tenha feito
a reserva o número de Ações correspondente à relação entre o valor constante do Pedido de Reserva e o Preço
por Ação; f. caso a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados pelos Empregados seja igual ou inferior a 1%
(um por cento) das Ações, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva
feitos pelos Empregados. Caso a totalidade dos Pedidos de Reserva feitos pelos Empregados supere o limite
de 1% (um por cento) das Ações, haverá alocação proporcional entre os Empregados até atingir referido
limite, sendo que a parcela dos Pedidos de Reserva que exceder o limite de 1% (um por cento) receberá
tratamento idêntico ao dos Pedidos de Reserva dos demais Investidores Não Institucionais, inclusive no que
se refere a rateio; g. caso a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não-Institucionais
seja igual ou inferior ao montante de 20% (vinte por cento) da totalidade das Ações, não haverá rateio, sendo
todos os Investidores Não-Institucionais integralmente atendidos em todas as suas reservas, e as sobras no lote
ofertado aos Investidores Não-Institucionais serão destinadas aos Investidores Institucionais, nos termos
descritos na alínea “a” deste item; h. caso a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores
Não-Institucionais seja superior ao montante de 20% (vinte por cento) da totalidade das Ações, será realizado
o rateio proporcional de tais Ações entre todos os Investidores Não-Institucionais que tenham efetuado
Pedidos de Reserva de Ações, exceto no que se refere aos Empregados (observado o limite previsto na alínea
“f” acima), ou, opcionalmente, a critério exclusivo da Instituição Líder e dos Acionistas Vendedores, todos os
Pedidos de Reserva dos Investidores Não-Institucionais poderão ser atendidos, total ou parcialmente;
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i. o Investidor Não Institucional somente poderá desistir do seu Pedido de Reserva nos casos específicos
previstos nos artigos 20 e 27 e no § 4º do artigo 45 da Instrução CVM nº 400/03, devendo tal desistência ser
justificada pelo Investidor Não Institucional, por escrito, até as 16:00 horas do quinto dia útil imediatamente
posterior à respectiva suspensão, cancelamento, modificação ou divergência relevante entre as informações
do prospecto preliminar e do prospecto definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelo
investidor ou sua decisão de investimento, mediante notificação para a Instituição Líder, Instituição
Subcontratada ou Participante Especial que tiver recebido Pedido de Reserva; j. na hipótese de não haver
conclusão da Distribuição Secundária ou de resilição do contrato de colocação a ser celebrado entre a
Instituição Líder, a Companhia e os Acionistas Vendedores, todos os Pedidos de Reserva serão
automaticamente cancelados e a Instituição Líder, Instituição Subcontratada ou Participante Especial,
conforme o caso, comunicará o Investidor Não Institucional que com elas tenha realizado Pedido de Reserva,
o cancelamento da Distribuição Secundária, o que poderá ocorrer, inclusive, por meio de publicação de aviso
ao mercado; k. na hipótese de o Preço por Ação determinado após a conclusão da Coleta de Intenções de
Investimento vir a ser superior ao preço máximo indicado pelo Investidor Não Institucional em seu Pedido de
Reserva, o Pedido de Reserva será considerado automaticamente cancelado; l. a Instituição Líder, as
Instituições Subcontratadas e os Participantes Especiais somente atenderão Pedidos de Reserva feitos por
Investidores Não-Institucionais realizados dentro dos limites de investimento estabelecidos na alínea “b”
deste item; e m. cada Investidor Não-Institucional poderá efetuar Pedido de Reserva apenas na Instituição
Líder ou em uma das Instituições Subcontratadas ou Participantes Especiais.
2.4. As sobras de Ações mencionadas na alínea “g” acima, que não tiverem sido destinadas aos Investidores
Não-Institucionais que realizaram Pedidos de Reserva, conforme o procedimento descrito no item 2.3., serão
destinadas à colocação pública a Investidores Institucionais clientes das instituições participantes da
Distribuição Secundária, não tendo sido admitidas, para estes Investidores Institucionais, reservas
antecipadas e inexistindo valores mínimos ou máximos de investimento. Caso o número de Ações indicado
nas ordens recebidas de Investidores Institucionais durante a Coleta de Intenções de Investimento exceda o
total de Ações remanescentes após o atendimento de todos os Pedidos de Reserva dos Investidores
Não-Institucionais, terão prioridade no atendimento de suas respectivas ordens os Investidores Institucionais
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que, a critério da Instituição Líder, dos Acionistas Vendedores e da Companhia, melhor atendam o objetivo da
Distribuição Secundária de criar uma base diversificada de acionistas formada por Investidores Institucionais
com diferentes critérios de avaliação sobre as perspectivas, ao longo do tempo, da Companhia, seu setor de
atuação e a conjuntura macroeconômica brasileira e internacional.
2.5. Os Investidores Institucionais deverão realizar a aquisição de Ações mediante o pagamento à vista, em
moeda corrente nacional, no ato da assinatura do contrato de compra e venda à vista de ações de emissão da
Grendene S.A., que ocorrerá na Data de Liquidação, conforme descrito neste aviso ao mercado.
2.6. Após a realização do procedimento da Coleta de Intenções de Investimento e a concessão do registro da
Distribuição Secundária pela CVM, a Instituição Líder terá o prazo de até 3 (três) dias úteis para que seja
efetivada a alienação da totalidade das Ações, prazo este contado da data da publicação do Anúncio de Início,
que deverá ocorrer em até 2 (dois) dias úteis a contar da concessão do registro da Distribuição Secundária pela
CVM. No último dia do Período de Distribuição, a Instituição Líder obriga-se a adquirir as Ações não
vendidas ou integralizadas, pelo Preço por Ação, de acordo com o estipulado no item 2.8.
2.7. Excesso de Demanda, Pessoas Vinculadas: Caso a Distribuição Secundária tenha excesso de demanda
superior em um terço à quantidade de Ações ofertada, os Pedidos de Reserva das Pessoas Vinculadas em
montante compreendido dentro do Valor Máximo não serão cancelados, incidindo o disposto no artigo 55 da
Instrução CVM nº 400/03, que determina o cancelamento dos referidos Pedidos de Reserva, apenas sobre o
montante dos Pedidos de Reserva das Pessoas Vinculadas que for superior ao referido Valor Máximo.
2.8. Regime de Garantia Firme: As Ações serão colocadas pela Instituição Líder em regime de garantia
firme de liquidação. No último dia do Período de Distribuição (conforme definido na Cláusula 4.5), caso as
Ações objeto de garantia firme de liquidação não tenham sido colocadas, a Instituição Líder adquirirá e
pagará, na Data de Liquidação, a quantidade das Ações objeto da garantia firme de liquidação prestada nos
termos do Contrato de Colocação.
2.8.1. Em caso de exercício da garantia firme de liquidação e posterior revenda das Ações junto ao público
pela Instituição Líder durante o período de Distribuição Secundária, ou até a data de publicação do Anúncio de
Encerramento, se esta ocorrer primeiro, o preço de revenda será o preço de mercado das Ações, limitado ao
Preço por Ação, ressalvada a atividade de estabilização.
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2.9. Prazo da Distribuição Secundária: A Distribuição Secundária, observado o disposto nos itens 2.6. e
2.8. acima, deverá ser realizada pelo Preço por Ação dentro do prazo máximo de 6 (seis) meses, contado da
data de publicação do Anúncio de Início, conforme previsto no artigo 18 da Instrução CVM nº 400/03.
3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
É recomendada aos investidores, antes da tomada de qualquer decisão de investimento, a leitura do prospecto
preliminar.
Maiores informações sobre a Distribuição Secundária poderão ser obtidas com a Instituição Líder,
Instituições Subcontratadas e Participantes Especiais, ou na CVM, nos endereços abaixo mencionados.
O prospecto preliminar está disponível, a partir desta data, nos seguintes endereços e/ou páginas da Internet:
(i) GRENDENE S.A., situada na Avenida Pimentel Gomes, nº 214, na Cidade de Sobral, Estado do Ceará, ou
pelo site www.grendene.com.br; (ii) BANCO PACTUAL S.A., situado na Avenida República do Chile,
nº 230, 28º e 29º andares, na capital do Estado do Rio de Janeiro, e na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729,
6º andar, na capital do Estado de São Paulo, ou pelo site www.pactual.com.br; (iii) BB - BANCO DE
INVESTIMENTO S.A., situado na Rua Lélio Gama, nº 105, 30º andar, na capital do Estado de São Paulo, ou
pelo site www.bb.com.br; (iv) BANCO BRADESCO S.A., situado na Avenida Paulista, nº 1.450, 3º andar,
na capital do Estado de São Paulo, ou pelo site www.shopinvest.com.br; (v) BANCO DE
INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE FIRST BOSTON S.A., situado na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
nº 364, 13º andar, na capital do Estado de São Paulo, ou pelo site www.csfb.com.br\ofertas; (vi) BANCO
SANTANDER BRASIL S.A., situado na Rua Amador Bueno, nº 474, bloco C - 3º andar, na capital do Estado
de São Paulo, ou pelo site www.santander.com.br; (vii) nas páginas eletrônicas dos Participantes Especiais
divulgadas no site da CBLC (www.cblc.com.br); (viii) na COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS,
situada na Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, na capital do Estado do Rio de Janeiro e na Rua Formosa,
nº 367, 20º andar, na capital do Estado de São Paulo, ou pelo site www.cvm.gov.br; e (ix) na BOVESPA, situada
na Rua XV de Novembro, nº 275, na capital do Estado de São Paulo, ou pelo site www.bovespa.com.br.
A Companhia, os Acionistas Vendedores e a Instituição Líder realizarão apresentações aos investidores
(roadshow) em 08 de outubro de 2004 e 26 de outubro de 2004, no período entre a data em que o prospecto
preliminar for divulgado e a data em que for determinado o preço da Ação.
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Os Investidores Não Institucionais interessados poderão efetuar Pedido de Reserva junto às dependências das
seguintes instituições:
•

Banco Pactual S.A.

•

BB - Banco de Investimento S.A.

•

Banco Bradesco S.A.

•

Banco de Investimentos Credit Suisse First Boston S.A.

•

Banco Santander Brasil S.A.

•

Participantes Especiais credenciados junto à CBLC para participar da Distribuição Secundária.

Nos termos da Instrução CVM nº 400/03, os Acionistas Vendedores e o Banco Pactual S.A., na qualidade
de Instituição Líder da Distribuição Secundária, solicitaram o competente pedido de registro na CVM
em 27 de agosto de 2004, estando a presente Distribuição Secundária sujeita à aprovação prévia da CVM.
Ademais, a Companhia, nesta mesma data, solicitou o seu registro de companhia aberta, o qual se encontra em
análise pela CVM.
LEIAO PROSPECTO ANTES DE ACEITAR ADISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA
ESTE AVISO NÃO É UMA OFERTA DE VENDA DAS AÇÕES NOS ESTADOS UNIDOS DAAMÉRICA
OU EM QUALQUER OUTRA JURISDIÇÃO EM QUE A VENDA SEJA PROIBIDA, SENDO QUE NÃO
HAVERÁ REGISTRO DA DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA NA UNITED STATES SECURITIES AND
EXCHANGE COMISSION - SEC OU EM QUALQUER OUTRA AUTORIDADE REGULADORA DE
OUTRO PAÍS, EXCETO A CVM. AS AÇÕES NÃO PODEM SER OFERECIDAS OU VENDIDAS NOS
ESTADOS UNIDOS DAAMÉRICA SEM REGISTRO NA SEC, A MENOS QUE EM CONFORMIDADE
COM AISENÇÃO APLICÁVEL.
“O registro da presente Distribuição Secundária não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das
informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da Companhia emissora, bem como sobre as ações
a serem distribuídas”.
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COORDENADOR GLOBAL

INSTITUIÇÕES SUBCONTRATADAS

PARTICIPANTES ESPECIAIS*

* Outras corretoras de títulos e valores mobiliários credenciadas junto à CBLC poderão participar da Distribuição Secundária,
na qualidade de Participantes Especiais, conforme divulgado no site da CBLC (www.cblc.com.br).
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