
  

 

 
 

GRENDENE S.A. 
Companhia aberta - CNPJ/MF n. 89.850.341/0001-60 - NIRE Nº. 23300021118-CE 

 
 

COMUNICADO AO MERCADO  
 
 

A Grendene S.A. (GRND3; “Grendene” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto no art. 157, §4º, 
da Lei nº 6.404/76, bem como na Instrução CVM nº 358/02, vem informar aos seus acionistas e ao 
mercado em geral que recebeu da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, no dia 2 de julho de 2021, o Ofício 
B3 961/2021-SLS (“Ofício”) com o seguinte teor: 

 
"02 de julho de 2021 
961/2021-SLS 
 
Grendene S.A. 
At. Alceu Demartini de Albuquerque 
Diretor de Relações com Investidores 
 
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre oscilação atípica 
 
Prezado Senhor, 
 
Tendo em vista as últimas oscilações registradas com os valores mobiliários de emissão dessa 
empresa, o número de negócios e a quantidade negociada, conforme abaixo, vimos solicitar que seja 
informado, até 05/07/2021, se há algum fato do conhecimento de V.S.a. que possa justificá-los. 
 

Ações ON 

Preços (R$ por ação) 

Data Abertura Mínimo Máximo Médio Último Oscil. 
% 

Nº 
neg. 

Quantidade Volume (R$) 

21/06/2021 9,66 9,61 9,83 9,71 9,78 1,34 5.692 1.413.800 13.724.455,00 

22/06/2021 9,75 9,62 9,88 9,76 9,88 1,02 2.951 793.300 7.739.176,00 

23/06/2021 9,90 9,62 9,99 9,75 9,69 -1,92 3.613 1.305.000 12.724.305,00 

24/06/2021 9,74 9,71 9,95 9,87 9,95 2,68 3.614 1.271.500 12.544.595,00 

25/06/2021 9,92 9,83 10,15 9,99 9,93 -0,20 6.492 2.368.900 23.655.505,00 

28/06/2021 9,96 9,85 10,23 10,13 10,22 2,92 4.692 1.876.400 19.012.680,00 

29/06/2021 10,22 9,90 10,22 10,01 10,05 -1,66 3.891 1.350.300 13.509.866,00 

30/06/2021 10,03 9,82 10,04 9,95 10,03 -0,19 4.722 1.606.100 15.985.715,00 

01/07/2021 10,07 9,83 10,10 9,92 9,93 -0,99 5.694 1.979.900 19.649.197,00 

02/07/2021* 9,98 9,97 10,63 10,34 10,62 6,94 8.093 3.393.500 35.102.706,00 

 
*Atualizado até às 15h56." 

Em resposta ao referido Ofício, a Companhia esclarece que apurou que, no último dia 
2 de julho de 2021, houve uma oscilação atípica das ações de emissão de diversas companhias 
abertas do setor da Companhia, incluindo da própria Companhia.  Nem a Companhia nem seus 
administradores e/ou as pessoas com acesso a atos ou fatos relevantes (devidamente consultados, 
para os fins previstos na Instrução CVM 358) têm conhecimento sobre qualquer informação que possa 
justificar tais oscilações naquela data. 
 
Na data em que as oscilações atípicas foram identificadas, a Companhia mantinha negociações com 
a 3G Radar Gestora de Recursos Ltda. (“3G Radar”) sobre a potencial constituição de uma joint venture 
entre a Grendene e a 3G Radar para a distribuição e comercialização dos produtos da Grendene em 
determinados mercados internacionais. Entretanto, naquele momento, apenas existiam negociações 



  

 

sigilosas em curso e não havia qualquer documento assinado entre as partes, vinculante ou não, que 
delineasse os direitos e obrigações das partes e/ou a potencial operação. 
 
Em função da oscilação atípica nos valores mobiliários da Companhia e após o recebimento do Ofício 
da B3, as partes se engajaram e aceleraram as negociações, de forma que foi possível celebrar, em 
caráter de exclusividade, um Memorando de Entendimentos Não Vinculante na noite do dia 
4 de julho de 2021 (“MOU”).  Com a celebração do referido MOU foi possível então a divulgação ao 
mercado de informações concretas sobre a potencial operação, ainda que não definitivas ou 
vinculantes, em vez de meras especulações das partes que poderiam induzir os investidores a erro. 
Com efeito, o MOU foi divulgado ao mercado no dia 5 de julho de 2021, antes da abertura do pregão, 
por meio de Fato Relevante e, portanto, imediatamente após a verificação pela Companhia das 
oscilações atípicas apuradas ao final do dia 2 de julho de 2021. 
 
A Companhia esclarece que não possui qualquer motivo para acreditar que a informação sobre as 
negociações com a 3G Radar tenha escapado ao controle antes da publicação do referido Fato 
Relevante ou que tenha causado a oscilação atípica mencionada acima. 
 
A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral informados sobre a potencial operação 
divulgada por meio do Fato Relevante publicado nesta data e demais eventos que possam influenciar 
a cotação dos seus valores mobiliários ou a decisão dos investidores de comprar, vender, manter ou 
exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores mobiliários emitidos pela 
Companhia ou a eles referenciados, nos termos da Instrução CVM 358. 
 

Sobral – CE, 5 de julho de 2021. 
 
 

Alceu Demartini de Albuquerque 
Diretor de Relações com Investidores 

Grendene S.A. 


