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COMUNICADO AO MERCADO
A Grendene S.A. (Bovespa: GRND3) comunica ao mercado em geral e demais
interessados, que em cumprimento às disposições da Instrução Normativa da CVM
nº 358, de 03.01.2002, em 31 de agosto de 2009, foram adquiridas ações de
emissão da própria Companhia, cancelando-se assim o Programa de aquisição
de ações, aprovado pelo Conselho de Administração em 26 de Agosto de 2009.
Foram adquiridas 71.000 (setenta e uma mil) ações ordinárias, sem valor nominal,
representativas do capital social da Companhia, para a permanência em tesouraria,
a fim de atender ao exercício das opções de subscrição de ações outorgadas na
Reunião do Conselho de administração de 25 de abril de 2008, observadas as
condições estabelecidas no Regulamento de Plano de Outorga de Opções de
Compra ou Subscrição de Ações aprovado na Assembléia Geral Extraordinária
realizada em 14 de abril de 2008.
Em 04 de setembro de 2009, foi efetivada a alienação das ações em tesouraria,
com a aquisição e pagamento á vista das 71.000 (setenta e uma mil) ações
ordinárias pelos funcionários que exerceram a 1ª opção de direito ao Plano de Outorga. A
companhia não dispõe mais de ações em tesouraria.
Total de ações ordinárias em circulação: 25.022.303 (vinte e cinco milhões, vinte
e duas mil, trezentas e três) ações ordinárias, das quais foram descontadas
74.899.988 (setenta e quatro milhões, oitocentos e noventa e nove mil e novecentos
e oitenta e oito) ações ordinárias de titularidade dos acionistas controladores e
77.709 (setenta e sete mil, setecentas e nove) ações ordinárias de titularidade dos
acionistas administradores, do total de 100.000.000 (cem milhões) ações ordinárias
que compõe o capital social da empresa.
Farroupilha, RS, 04 de Setembro de 2009.
Francisco Olinto Velo Schmitt.
Diretor de Relações com Investidores
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