GAE/CREM 2027/09
31 de agosto de 2009
GRENDENE S.A.
Sr. Francisco Olinto Velo Schmitt
Diretor de Relações com Investidores
Prezados Senhores,
Considerando os termos do edital de convocação da AGE de 21/09/2009,
solicitamos, para fins de orientação ao mercado, nos informar, em complemento à
Proposta da Administração, o que segue: posição acionária a ser considerada
para o desdobramento, ou seja, os acionistas inscritos em que data nos registros
da Companhia terão direito ao recebimento das ações advindas do
desdobramento;
- data prevista para o crédito das ações provenientes do desdobro;
- se as ações advindas do desdobramento participarão em igualdade de condições
a todos os benefícios, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital,
que vierem a ser distribuídos por essa empresa. Caso participem de forma prorata-temporis, informar a partir de que momento essas ações participarão
integralmente a todos os benefícios.

Atenciosamente,

Jorge Antonio Tambucci
Coordenadoria de Relações com Empresas
BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

Farroupilha, 01 de Setembro de 2009.

Ao Sr. Jorge Antonio Tambucci
Coordenadoria de Relações com Empresas
BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
São Paulo - SP

Em resposta ao Ofício GAE/CREM 2027/09, datado de 31 de agosto de 2009,
esclarecemos que na Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 21 de
setembro de 2009, as 10:00hs, será proposto:
- Terão direito ao recebimento das ações advindas do desdobramento, os acionistas
inscritos em 22/09/09, ficando ex-desdobro no dia 23/09/09;
- O crédito das ações proveniente do desdobramento será no dia 28/09/09, e;
- As ações advindas do desdobramento participarão em igualdade de condições a todos
os benefícios, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital, que vierem a
ser distribuídos por essa Companhia, a partir do dia 23/09/09.

Atenciosamente,

Sr.Francisco Olinto Velo Schmitt
Diretor de Relações com Investidores
Grendene S.A.

