
  
 

 

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

 

COMUNICADO AO MERCADO 

 

A Grendene S.A. (“Companhia”) (B3: GRND3), comunica aos seus acionistas e ao mercado em 

geral, em atenção ao disposto no artigo 12 da Resolução CVM n° 44/2021, que recebeu em 4 de 

novembro de 2021 o comunicado anexo, enviado pela 3G Radar Gestora de Recursos Ltda 

(“3G Radar Gestora”), onde é informado que nesta data sua participação na Companhia passou 

a ser a seguinte: 

Valor Mobiliário Quantidade de Ações Participação 

Ações ordinárias 72.443.300 8,03% 

Instrumentos derivativos de liquidação física (1) Até: 108.259.200 12.00% 

Total (1) Até: 180.702.500 20,03% 

(1) A participação indicada assume o exercício integral dos instrumentos derivativos pelos investidores, bem como 
que o número de ações em que se divide o capital social da Companhia permanecerá inalterado. 
 

Conforme informou ainda a referida gestora, esclarecem que a participação acionária tem por 

objetivo o investimento na Companhia, sem a intenção de alterar a sua composição de controle 

ou estrutura administrativa. 

 

Sobral (CE), 4 de novembro de 2021. 

 

Alceu Demartini de Albuquerque 

Diretor de Relações com Investidores  

GRENDENE S. A. 

 



Rio de Janeiro, 4 de novembro de 2021. 

À 

Grendene S.A. 

Av. Pimentel Gomes, 214, Expectativa 

Sobral/CE – CEP 62.040-125 

Att.: Sr. Alceu Demartini de Albuquerque (Diretor de Relação com Investidores) 

 

Ref.: Participação na Grendene – Comunicado Resolução CVM nº 44/2021 

Prezados, 

A 3G RADAR GESTORA DE RECURSOS LTDA. (CNPJ/ME sob nº 17.776.271/0001-36), sediada na cidade do 

Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, na Av. Borges de Medeiros, 633, sala 501, Leblon, CEP 

22.430-041 (“3G Radar Gestora”), nos termos do artigo 12 da resolução CVM nº 44/2021, solicita a 

divulgação do seguinte “Comunicado ao Mercado”: 

COMUNICADO AO MERCADO 

Em atenção ao disposto no artigo 12 da Resolução CVM nº 44/2021, os fundos de investimento e 

investidores não residentes com suas carteiras discricionariamente geridas pela 3G RADAR GESTORA DE 

RECURSOS LTDA. (“Investidores”) vêm informar que nesta data sua participação na companhia 

Grendene S.A. (“Companhia”) passou a ser a seguinte: 

Valor Mobiliário Quantidade de Ações Participação 

Ações ordinárias 72.443.300 8,03% 

Instrumentos derivativos de 
liquidação física(1)  Até: 108.259.200 12,00% 

Total(1) Até: 180.702.500 20,03% 

(1)A participação indicada assume o exercício integral dos instrumentos derivativos pelos investidores, 

bem como que o número de ações em que se divide o capital social da Companhia permanecerá 

inalterado 

Os investidores esclarecem que a participação acionária tem por objetivo o investimento na Companhia, 

sem a intenção de alterar a sua composição de controle ou estrutura administrativa. 

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

 
3G RADAR GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
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