GRENDENE S.A.
Companhia Aberta - CNPJ nº. 89.850.341/0001-60 - NIRE nº. 23300021118-CE

FATO RELEVANTE
Novo programa de aquisição de ações ordinárias da Companhia (GRND3)

A Grendene S.A. (B3: GRND3), comunica aos acionistas nos termos da instrução CVM nº 358 de 03 de
janeiro de 2002, conforme aprovação da deliberação na Reunião do Conselho de Administração da
Companhia nesta data, consoante o disposto no art. 21, letra “i” do Estatuto Social, e na Instrução CVM nº
567, de 17/09/2015, o Conselho de Administração aprovou nesta data, um novo programa de aquisição de
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, da Companhia para permanência em tesouraria e posterior
alienação, representativas do capital social da Companhia, sem diminuição do capital social, com o objetivo
específico para cumprimento do exercício das futuras opções outorgadas e exercíveis para seus executivos
do programa de Stock Option, observadas as condições estabelecidas no Regulamento de Plano de Outorga
de Opções de Compra ou Subscrição de Ações. O Conselho entende que a aquisição no mercado de ações
ordinárias da Companhia é a melhor forma para contemplar tal propósito. A Companhia não dispõe nesta
data de ações ordinárias nominativas em tesouraria. O novo programa terá as seguintes características:
a. Limite de aquisição, observado o disposto no art. 8º da referida Instrução CVM nº 567/2015, e a
composição acionária de 25/04/2019: até 6.000.000 (seis milhões) de ações ordinárias nominativas, sem
valor nominal, correspondente a 2,22% das ações em circulação.
b. Prazo máximo de aquisição: 540 (quinhentos e quarenta) dias.
Início: 25 de abril de 2019.
Término: 15 de outubro de 2020.
c. O total de ações ordinárias que compõe o capital social da Companhia é de 902.160.000 (novecentos e
dois milhões e cento e sessenta mil) sendo: 270.816.295 (duzentos e setenta milhões, oitocentos e dezesseis
mil, duzentos e noventa e cinco) ações em circulação e 631.343.705 (seiscentos e trinta e um milhões,
trezentos e quarenta e três mil, setecentos e cinco) ações ordinárias de titularidade dos acionistas
controladores e administradores da Companhia.
d. As aquisições serão realizadas a preço de mercado exclusivamente no mercado de bolsa de valores no
qual as ações ordinárias de emissão da Companhia estão admitidas à negociação, com a intermediação da
seguinte instituição financeira: Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, com sede na Av.
Paulista, nº 1.450, 7º andar, na cidade de São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.855.045/0001-32.
As informações relativas ao novo programa de aquisição de ações aprovado, inclusive aquelas exigidas pela
Instrução CVM nº 567/15 e 480/09, conforme alterada, encontram-se disponíveis aos acionistas na sede da
Companhia, no website da Companhia (http://ri.grendene.com.br), da CVM – Comissão de Valores
Mobiliários (http://www.cvm.gov.br) e da B3 (http://www.b3.com.br).

Farroupilha, RS, 25 de abril de 2019.
Francisco Olinto Velo Schmitt.
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL ANNOUNCEMENT
New buyback program for Grendene’s common shares (GRND3)
In accordance with CVM Instruction 358 of January 3, 2002, GRENDENE S.A. (B3: GRND3; “Grendene” or
“the Company”), hereby informs its Stockholders that at a meeting held on April 25, 2019 the Board of
Directors approved, under the provisions of Clause 21, and subclause “i” of the Bylaws, and CVM Instruction
567, of 09/17/2015, a new program to buy back the Company’s shares, to be held in treasury for subsequent
sale, without reduction in the share capital, and to comply with future exercises of options granted and
exercisable by its executives under the Stock Options programs, subject to the conditions in the Regulations
of the Stock Options Plan. The Board believes that acquisition of the Company’s shares in the market is the
best method for satisfying this requirement. On today’s date the Company has no shares in its Treasury. The
new program has the following characteristics:
a.

Limit of acquisition, under Article 8 of CVM Instruction 567/2015, and based on the stockholding
structure at April 25, 2019: Up to 6,000,000 shares, corresponding to 2.22% of the shares in circulation.

b.

Maximum period for acquisition: 540 days.
Start:
April 25, 2019.
End:
October 15, 2020.

c.

The total number of Grendene’ shares is 902,160,000, of which 270,816,295 are shares in circulation,
and 631,343,705 are shares held by the controlling stockholders and the Company’s managers.

d.

The acquisitions will be made at market price exclusively in the stock market in which the Company’s
shares are traded, with intermediation by the following financial institution: Bradesco S.A. Corretora de
Títulos e Valores Mobiliários, with head office at Av. Paulista 1,450, 7 andar, São Paulo, São Paulo
State, registered in the CNPJ/MF under No. 61.855.045/0001-32.

The information on the new share acquisition program that has been approved, including the information
required by CVM Instructions 567/15 and 480/09, as amended, is available to stockholders at the Company’s
head office, and on the websites of: the Company (http://ri.grendene.com.br), the CVM (Brazilian Securities
Commission) – http://www.cvm.gov.br, and B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br).
Farroupilha, Rio Grande do Sul, Brazil, April 25, 2019.
Francisco Olinto Velo Schmitt
Investor Relations Officer

1

