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COMUNICADO AO MERCADO 

Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante 

 

A GRENDENE S.A. (“Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral 

que recebeu da acionista MARIA CRISTINA NUNES DE CAMARGO (“MARIA CRISTINA”) 

declaração de alienação de participação acionária relevante, conforme documento anexo 

(Anexo I), por meio da qual a acionista comunicou à Companhia a transferência de sua 

participação indireta na Companhia, através de doação da totalidade das ações de sua 

titularidade de emissão da VERONA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade que 

possui 25,6717 % do capital social da Companhia, a seus filhos ANDRÉ DE CAMARGO 

BARTELLE e GABRIELLA DE CAMARGO BARTELLE, na proporção de 50% (cinquenta por 

cento) para ANDRÉ e 50% (cinquenta por cento) para GABRIELLA.  

 

Dessa forma, por força da doação e das transferências supra mencionadas: 

 

a) MARIA CRISTINA que possuía, indiretamente, por meio da VERONA, 6,4077 % 

do capital social da Companhia, deixa de possuir participação indireta na 

Companhia, mas permanecendo com as que já possuía como titular direta de 

5.441.280 (cinco milhões, quatrocentos e quarenta e uma mil e duzentos e 

oitenta) ações ordinárias nominativas de emissão da Companhia, 

representativas de 1,8094% do capital social da Companhia;  

 

b) ANDRÉ que possuía participação direta na Companhia, sendo titular de 

99.200 (noventa e nove mil e duzentas) ações ordinárias nominativas de 

emissão da Companhia representando 0,0330% do capital social, passa a 

possuir participação indireta, por meio da VERONA, correspondente a 

3,2038% do capital social da Companhia; e 

 

c) GABRIELLA que possuía participação direta na Companhia, sendo titular de 

3.000 (três mil) ações ordinárias nominativas de emissão da Companhia 



                     
representando 0,0010% do capital social, passa a possuir participação 

indireta, por meio da VERONA, correspondente a 3,2038% do capital social 

da Companhia. 

 

Conforme informou a acionista à Companhia, as transferências das participações 

acionárias supra referidas não alteram (e não objetivam alterar) o controle ou a estrutura 

administrativa da Companhia, que permanece de titularidade do mesmo grupo de 

pessoas, detentor, direta e indiretamente, dos mesmos 72,2147% do capital social da 

Companhia, não havendo, nesta oportunidade, quantidade visada de ações a serem 

adquiridas/alienadas. 

 

Sobral – CE, 16 de agosto de 2016. 

 

 

Francisco Olinto Velo Schmitt  

Diretor de Relações com Investidores 

Grendene S.A. 

 

http://ri.grendene.com.br/port/governanca/administracao.asp#francisco
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