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COMUNICADO AO MERCADO 
 
A GRENDENE S.A. (“Companhia”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em 

geral que recebeu dos acionistas, PEDRO GRENDENE BARTELLE (“PEDRO”), VERONA 

NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (“VERONA”), PEDRO BARTELLE (“PEDRO FILHO”), 

GIOVANA BARTELLE VELLOSO (“GIOVANA”), ANDRÉ DE CAMARGO BARTELLE  (“ANDRÉ”) e 

GABRIELLA DE CAMARGO BARTELLE (“GABRIELLA”),  declarações de aquisição/alienação 

de participação acionária, conforme documentos anexos (Anexo I), por meio das quais 

os acionistas comunicaram à Companhia a transferência, por força da redução de 

capital social da VERONA realizada nesta data, da totalidade das 77.199.988 ações de 

emissão da Companhia, representativas de 25,6717% do capital social, de titularidade 

da VERONA para seus acionistas PEDRO, PEDRO FILHO, GIOVANA, ANDRÉ E GABRIELLA, 

sendo 38.661.752 ações ordinárias para PEDRO, 9.634.559 ações ordinárias para 

PEDRO FILHO, e 9.634.559 ações ordinárias para GIOVANA, 9.634.559 ações ordinárias 

para ANDRÉ e 9.634.559 ações ordinárias para GABRIELLA.  

 
Dessa forma, por força da redução de capital social da VERONA e consequentes 

transferências realizadas supra mencionadas: 

 
a) VERONA que possuía diretamente 77.199.988 ações ordinárias nominativas 

de emissão da Companhia, representativas de 25,6717% do capital social 

da Companhia, deixa de possuir qualquer ação de emissão da Companhia, 

deixando, portanto, de ser acionista da Companhia; e 

 
b)  PEDRO que possuía diretamente 3.109.040 ações ordinárias nominativas de 

emissão da Companhia, representativas de 1,0339% do capital social da 

Companhia, passa a possuir 41.770.792 ações ordinárias nominativas de 

emissão da Companhia, representativas de 13,8903% do seu capital social; 

e 

 
 



  
 

 
c)  ANDRÉ que possuía diretamente 99.200 ações ordinárias nominativas de 

emissão da Companhia, representativas de 0,0330% do capital social da 

Companhia, passa a possuir 9.733.759 ações ordinárias nominativas de 

emissão da Companhia, representativas de 3,2368% do seu capital social; 

e 

 
d)  PEDRO FILHO que possuía diretamente 2.520.640 ações ordinárias 

nominativas de emissão da Companhia, representativas de 0,8382% do 

capital social da Companhia, passa a possuir 12.155.199 ações ordinárias 

nominativas de emissão da Companhia, representativas de 4,0420% do seu 

capital social; e 

 
e) GIOVANA que possuía diretamente 2.743.040 ações ordinárias nominativas 

de emissão da Companhia, representativas de 0,9122% do capital social da 

Companhia, passa a possuir 12.377.599 ações ordinárias nominativas de 

emissão da Companhia, representativas de 4,1160% do seu capital social; 

e 

 
f) GABRIELLA que possuía diretamente 3.000 ações ordinárias nominativas de 

emissão da Companhia, representativas de 0,0010% do capital social da 

Companhia, passa a possuir 9.637.559 ações ordinárias nominativas de 

emissão da Companhia, representativas de 3,2048% do seu capital social; 

e 

 
Em razão das transferências das participações acionárias supra referidas, foi 

celebrado e arquivado, nesta data, na sede da Companhia, Instrumento Particular de 

Quarto Aditamento ao Acordo de Acionistas, entre ALEXANDRE G. BARTELLE 

PARTICIPAÇÕES S.A. (“AGBPAR”), VERONA, ALEXANDRE GRENDENE BARTELLE 

(“ALEXANDRE”), PEDRO, MARIA CRISTINA NUNES DE CAMARGO (“MARIA CRISTINA”), 
PEDRO FILHO, GIOVANA, ANDRÉ E GABRIELLA com a anuência da Companhia, por meio 

do qual a VERONA deixou de ser parte do Acordo de Acionistas e formalizou-se o 

ingresso e adesão de ANDRÉ e GABRIELLA como partes do Acordo de Acionistas.  



  
 

 
Permanecem como partes do Acordo de Acionistas da Companhia, juntamente 

com os ora aderentes ANDRÉ e GABRIELLA, os demais signatários – AGBPAR, 
ALEXANDRE, PEDRO, MARIA CRISTINA, PEDRO FILHO, GIOVANA, fazendo-se pequenas 

adaptações à redação do Acordo de Acionistas, de forma a manter os mesmos termos 

e condições do Acordo de Acionistas original, que foram todos ratificados, 

permanecendo em pleno vigor e efeito.  

 
As transferências das participações acionárias supra referidas não alteram (e 

nem objetivam alterar) o controle ou a estrutura administrativa da Companhia, que 

permanece sendo de titularidade do mesmo grupo de pessoas, detentor, direta e 

indiretamente, dos mesmos 71,4996% do capital social da Companhia, conforme 

quadro elucidativo anexo à presente. 

 
Informaram ainda os acionistas que as transferências que resultaram na 

aquisição/alienação da participação supra fazem parte do processo de reestruturação 

interna exclusivamente entre os acionistas do bloco de controle da Companhia, não 

havendo, nesta oportunidade, quantidade visada de ações a serem 

adquiridas/alienadas.  

 
 
 

Sobral – CE, 18 de dezembro de 2017. 

 
 
 

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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