
  

 GRENDENE S.A.  
 

Companhia Aberta - CNPJ Nº. 89.850.341/0001-60 - NIRE Nº. 23300021118-CE 
 

 

AVISO AOS ACIONISTAS 
 

A Grendene S.A. (“Companhia“) comunica aos acionistas que recebeu do acionista minoritário Franklin 
Templeton Investments, gestora de fundos de investimento, titular de 3.441.042 ações, representativas 
de 0,38% do capital social da Companhia, a indicação do Sr. Rodrigo Pires e Albuquerque Santos, 
brasileiro, engenheiro de produção, de 06/07/1970, inscrito no CPF/ME sob nº 034.325.227-97, 
residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para eventual eleição 
de membro efetivo do Conselho Fiscal, em caso de instalação de referido órgão da Companhia, nos 
termos do artigo 21-K, parágrafo único, da IN CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme 
alterada, na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no próximo dia 06 de julho de 2020 (“AGO”). 
 
A Companhia informa que em caso de instalação do Conselho Fiscal da Companhia, o candidato 
indicado acima e eventuais outros sugeridos presencialmente, serão colocados para votação na AGO. 
 
As informações indicadas nos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência, relativamente ao 
candidato a membro do Conselho Fiscal da Companhia indicado pelo acionista acima mencionado 
constam do Anexo I ao presente aviso. 
 
 
 

Sobral,09 de junho de 2020. 
 
 
 

Alceu Demartini de Albuquerque 

Diretor de Relações com Investidores 



  

 
ANEXO I 

 
Do Aviso aos Acionistas de 09 de junho de 2020 

 
 

Itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência – Eleição de Membro do Conselho Fiscal 
 

12.5. 

Nome: Rodrigo Pires e Albuquerque Santos 

Data de nascimento: 06/07/1970 

Profissão: Engenheiro de produção 

CPF ou nº do passaporte: 034.325.227-97 

Cargo eletivo ocupado: Não ocupa cargo eletivo na Companhia. 

Data da eleição: 06/07/2020 

Data da posse: - 

Prazo do mandato: Até eleição dos novos membros do 
Conselho Fiscal que ocorrerá na 
Assembleia Geral Ordinária de 2021. 

Outros cargos ou funções exercidas no 
emissor: 

N/D 

Se foi eleito pelo controlador ou não: Não 

Se é membro independente e, caso 
positivo, qual foi o critério utilizado pelo 
emissor para determinar a 
independência: 

N/D 

Número de mandatos consecutivos: 0 

Informações sobre principais 
experiências profissionais durante os 
últimos 5 anos, indicando nome e setor 
da atividade da empresa e cargo: 

Profissional com 25 anos de experiência na 
área financeira, tendo atuado em Finanças 
Corporativas (Banco Brascan, 1993-1995 e 
Dresdner Kleinwort Benson, 1998-2000); 
como Diretor Financeiro, de Investimentos 
e Relação com Investidores, Administrativo 
e Jurídico (Portal do Esporte, TV Globo, 
2001 e TopSports Ventures, 2002-2006); e 
Analista de Investimentos na área de 
gestão de recursos (Banco Boavista, 1995-
1996, Meta Asset Management, 2006-2008 
e Oceana Investimentos, 2008-presente). 
Rodrigo possui vasta experiência em 
finanças, análise de empresas e 
investimentos em geral e, nos últimos 14 
anos, vem dedicando-se à análise e gestão 
de investimentos em empresas abertas, 
especialmente nos setores financeiro e de 
consumo. 
Rodrigo foi sócio fundador da Oceana 
Investimentos, gestora independente 
baseada no Rio de Janeiro. 

Informações se a empresa integra: - 



  

(i) o grupo econômico do emissor; N/D 

(ii) é controlada por acionista do 
emissor que detenha participação, 
direta ou indireta, igual ou superior a 5% 
de uma mesma classe ou espécie de 
valor mobiliário do emissor. 

N/D 

Indicação de todos os cargos de 
administração que ocupe em outras 
sociedades ou organizações do terceiro 
setor: 

N/D 

Descrição de qualquer dos seguintes 
eventos que tenham ocorrido durante 
os últimos 5 anos:  

- 

(i) qualquer condenação criminal;  N/D 

(ii) qualquer condenação em processo 
administrativo da CVM e as penas 
aplicadas;  

N/D 

(iii) qualquer condenação transitada em 
julgado, na esfera judicial ou 
administrativa, que o tenha suspendido 
ou inabilitado para a prática de uma 
atividade profissional ou comercial 
qualquer. 

N/D 

 
 
12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de administração 
ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de tabela, o percentual de participação 
nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse 
no cargo: 
 
N/D 

 
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos comitês 
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais 
comitês ou estruturas não sejam estatutários: 
 
N/D 

 
12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês estatutários, bem 
como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou 
estruturas não sejam estatutários, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas 
reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no 
cargo: 
 
N/D 

 
12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: 
 
a) administradores do emissor: 
 
N/D 



  

 
b) (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor: 
 
N/D 

 
c) (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos 
ou indiretos do emissor: 
 
N/D 

 
d) (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas 
do emissor:  
 
N/D 

 
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 
últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e: 
 
a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o 
emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social: 
 
N/D  
 
b) controlador direto ou indireto do emissor: 
 
N/D  
 
c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou 
controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas: 
 
N/D  


