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AVISO AOS ACIONISTAS 
3ª Distribuição Antecipada de Dividendos do exercício de 2014 

 
Comunicamos aos Acionistas que, o Conselho de Administração, em reunião realizada em 23 de 
Outubro de 2014 deliberou e aprovou “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária que apreciar o 
balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2014, a 3ª 
distribuição antecipada de dividendos referente ao saldo disponível no período até 30/09/2014 no 
valor de R$53.427.238,14 (cinquenta e três milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, duzentos e 
trinta e oito reais e quatorze centavos). Os dividendos serão pagos a partir de 12 de novembro de 
2014, sem remuneração ou atualização monetária e sem retenção de Imposto de Renda. 

Farão jus ao recebimento destes dividendos, os acionistas inscritos nos registros da Companhia em 
30 de outubro de 2014. As ações da Companhia (GRND3) ficarão ex-dividendos a partir de 31 de 
outubro de 2014 na BM&FBOVESPA. Os acionistas detentores de ações ordinárias (GRND3) nesta 
data receberão o dividendo de R$0,17805518276 por ação (excluídas as ações em tesouraria, 
conforme legislação em vigor). 

 
O pagamento dos valores distribuídos será efetuado da seguinte forma: 

 
a) Os acionistas que já indicaram conta bancária terão seus créditos disponíveis na conta corrente 

informada ao Itaú Unibanco S.A.; 
 
b) Para os acionistas que não fizerem esta indicação, o Itaú Unibanco S. A., como Instituição 

Financeira Depositária enviará aviso contendo informações sobre o pagamento, o qual deverá 
ser apresentado numa de suas agências com instruções para processamento do respectivo 
crédito de conta bancária. 

 
 

Sobral (CE), 23 de outubro de 2014. 
 
 

GRENDENE S. A. 
Francisco Olinto Velo Schmitt 

Diretor de Relações com Investidores 
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