GRAZZIOTIN S/A
CNPJ: 92.012.467/0001-70 - NIRE: 43300002624
COMPANHIA ABERTA
COMUNICADO AO MERCADO

A Grazziotin S/A, (“Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 12 da Instrução
CVM nº358/02, conforme alterada, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que
recebeu a correspondência anexa da VKN Administração de Recursos Ltda, na qualidade de
gestora de fundos e clubes de investimentos que é titular de ações preferenciais da
Companhia, por meio da qual ela informou à Companhia que as ações preferenciais sob sua
gestão ultrapassaram participação superior a 6,5% do total de ações preferenciais emitidas
pela Companhia.
Passo Fundo RS, 08 de abril de 2021.
Renata Grazziotin
Diretora de Relação com Investidores

Porto Alegre, 07 de abril de 2021.
À Grazziotin S.A. (“Companhia”)
A/C: Departamento de Relações com Investidores
Rua Valentim Grazziotin, 77. Bairro São Cristóvão, Passo Fundo - RS.
E-mail: investidor@grazziotin.com.br

Ref.: Declaração de Aquisição de Participação Relevante

Prezados,
Nos termos do art. 12 da Instrução Normativa nº 358/02, da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), a VKN Administração de Recursos Ltda. com sede na Av. Nilo Peçanha 2825/1301 A, na
cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 91330-001, inscrita no CNPJ/MF sob
nº 14.142.853/0001-72, vem comunicar a essa Companhia que, em negociações realizadas, a
soma de ações preferenciais detidas pelo conjunto de fundos e clubes de investimento geridos
pela mesma e seus administradores, atingiu posição de 6,5% do total de ações preferenciais
emitidas pela Companhia.
A gestora declara, ainda, que:
i. A participação acionária acima não tem objetivo de alterar a composição de controle ou a
estrutura administrativa da companhia;
ii. Não possui com outros acionistas da Companhia qualquer contrato ou acordo regulando a
exercício do direito ao voto ou à compra e venda de valores mobiliários emitidos pela
Companhia; e
iii. Não detém, por si ou por quaisquer de seus fundos ou clubes de investimento geridos,
quaisquer bônus de subscrição, direitos de subscrição de ações, opções de compra de ações
e/ou debêntures conversíveis em ações emitidos pela Companhia.

Atenciosamente,

Frederico Vontobel – Diretor de Gestão
VKN Administração de Recursos Ltda

