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

ANÚNCIO DE INÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS

Os Acionistas Vendedores identificados no Prospecto de Distribuição Pública Secundária de Ações Ordinárias
de Emissão da GRENDENE S.A. (“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 artigo 52 da Instrução CVM nº 400, de 29 de
dezembro de 2003 (“Instrução CVM nº 400/03”) e do aviso ao mercado, publicado em 07 de outubro de
2004, o início da distribuição pública secundária de 17.304.348 (dezessete milhões, trezentas e quatro mil,
trezentas e quarenta e oito)

ações ordinárias de emissão da GRENDENE S.A. (respectivamente,

“Companhia”e “Ações”), ao preço de R$ 31,00 (trinta e um reais) por Ação, perfazendo o total de:

R$ 536.434.788,00
A ser realizada no Brasil, mediante a distribuição, em mercado de balcão não organizado, com esforços
de venda no exterior (“Distribuição Secundária”).
Foram contratados agentes internacionais para realizar, exclusivamente no exterior, esforços de venda
das Ações nos Estados Unidos da América para investidores institucionais qualificados, em
conformidade com a Rule 144A sob o Securities Act de 1933 e alterações posteriores (“Securities Act”)
e, no Brasil e 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.
As Ações objeto da Distribuição Secundária são de titularidade dos Acionistas Vendedores
identificados no prospecto definitivo da Distribuição Secundária (“Prospecto”)
e encontram-se livres e desembaraçadas de qualquer ônus ou gravame.
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1. A quantidade total de Ações 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 de emissão da Companhia,
(“Ações Objeto da Opção”), conforme opção outorgada por determinados Acionistas Vendedores
(“Pactual” ou “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”).
2. As Ações serão colocadas por instituições financeiras coordenadas pela Instituição Líder, em regime de
garantia firme de liquidação.
3. A Distribuição Secundária é direcionada a (a) investidores pessoas físicas e jurídicas que não sejam
considerados investidores institucionais, inclusive os Empregados da Companhia no Brasil bem como clubes
de investimento registrados na BOVESPA, nos termos da regulamentação em vigor (“Investidores NãoInstitucionais”), 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 e (b) 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 Comissão de Valores Mobiliários (“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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4. O prazo para a aquisição e distribuição das Ações será de até 3 (três) dias úteis, contados a partir da data
da publicação do presente anúncio (“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 colocadas no mercado, observado o limite da referida
garantia. Em caso de exercício da garantia firme de liquidação e posterior revenda das Ações junto ao
público pela Instituição Líder até a publicação do anúncio de encerramento da Distribuição Secundária, 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 deste anúncio de início.
5. Exceto em relação às Ações Objeto da Opção, a liquidação física e financeira da Distribuição Secundária
está prevista para ocorrer ao final do Período de Distribuição, ou seja, em 03 de novembro de 2004.
6. As ações ordinárias de emissão da Companhia serão objeto de negociação no Novo Mercado da
BOVESPA.
7. A Instituição Escrituradora das Ações é o Banco Itaú S.A.
8. Informações completas e detalhadas sobre a Distribuição Secundária, bem como cópia do Prospecto estão
disponíveis a partir da data de publicação deste anúncio, nos seguintes endereços e páginas da Internet:
(i) GRENDENE S.A.
Avenida Pimentel Gomes, nº 214, na Cidade de Sobral, Estado do Ceará, ou pelo site
www.grendene.com.br;
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(ii) BANCO PACTUAL S.A.
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) BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE FIRST BOSTON S.A.
Avenida Brig. Faria Lima, nº 3.064, 13º andar, na capital do Estado de São Paulo, ou pelo site
www.csfb.com.br\ofertas;
(iv) BANCO BRADESCO S.A.
Avenida Paulista, nº 1.450, 3º andar, na capital do Estado de São Paulo, ou pelo site
www.shopinvest.com.br;
(v) BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
Rua Amador Bueno, nº 474, 3º andar, na capital do Estado de São Paulo, ou pelo site
www.santander.com.br;
(vi) BB - BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
Rua Lélio Gama, nº 105, 30º andar, na capital do Estado de São Paulo, ou pelo site www.bb.com.br;
(vii) nas páginas eletrônicas dos Participantes Especiais divulgadas no site da CBLC (www.cblc.com.br);
(viii)

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

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) BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO - BOVESPA
Rua XV de Novembro, nº 275, na capital do Estado de São Paulo, ou pelo site www.bovespa.com.br.
LEIA O PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA
Maiores informações sobre a Distribuição Secundária poderão ser obtidas com a Instituição Líder, com as
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Instituições Subcontratadas e com os Participantes Especiais acima relacionados, ou na CVM.
A Distribuição Secundária foi previamente submetida à CVM e registrada sob o nº
CVM/SRE/SEC/2004/007, em 28 de outubro de 2004.
A data de início da Distribuição Secundária é 28 de outubro de 2004.
“O investimento em ações representa um investimento de risco, posto que é um investimento em renda
variável e, assim, investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos à volatilidade do mercado de
capitais. Ainda assim, não há nenhuma classe ou categoria de investidor que esteja proibida por lei de
adquirir Ações.”
“O registro da presente distribuição pública de ações não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das
informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre as ações a
serem distribuídas.”
“A presente oferta pública foi elaborada de acordo com as disposições do Código de AutoRegulação da ANBID para as Ofertas Públicas de Títulos e Valores Mobiliários registrado no
5º Ofício de Títulos e Documentos do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 497585, atendendo
aos padrões mínimos de informação contidos no mesmo, não cabendo à ANBID qualquer
responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade do emissor/ofertante, das
instituições participantes e dos títulos e valores mobiliários objeto da oferta.”
ESTE ANÚNCIO DE INÍCIO 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 DA AMÉRICA SEM REGISTRO NA SEC, A MENOS QUE EM CONFORMIDADE
COM A ISENÇÃO APLICÁVEL.
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ACIONISTAS VENDEDORES
(IDENTIFICADOS NO PROSPECTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA GRENDENE S.A.)
COORDENADOR GLOBAL

INSTITUIÇÕES SUBCONTRATADAS

PARTICIPANTES ESPECIAIS
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