
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE DESCONVOCAÇÃO E AVISO AOS ACIONISTAS

NOVO EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas da Saraiva S.A. Livreiros Editores 
informados de que está desconvocada a Assembléia Geral 
Extraordinária que se realizaria no dia 04 de janeiro de 2006, às 
16 horas, no edifício da Diretoria. Ficam os senhores acionistas 
convidados a comparecerem à Assembléia Geral Extraordinária, 
que se realizará em nova data, no próximo dia 06 de janeiro de 2006, 
às 16 horas, NO EDIFÍCIO DA DIRETORIA, NA RUA DR. EDGAR 
THEOTÔNIO SANTANA, 206, 3º ANDAR, BARRA FUNDA (CEP: 
01140-030), SÃO PAULO-SP, para deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia: 1.1. Elevação do capital social por incorporação de 
reservas, com a atribuição de 2.326.920 (dois milhões, trezentas 
e vinte e seis, novecentas e vinte) ações preferenciais sem direito 
a voto, a título de bonificação, aos titulares de ações ordinárias 
e preferenciais, na proporção de 0,10 (zero vírgula dez) ações 
preferenciais para cada ação ordinária ou preferencial possuída 
no encerramento do pregão do dia 06/01/2006, da BOVESPA. 1.2. 
Alteração do Estatuto Social para refletir o aumento do capital social 
referido no item 1.1 deste Edital de Convocação. INSTRUÇÕES 
GERAIS: A) Os mandatos de representação na Assembléia deverão 
ser depositados na Presidência do Conselho de Administração, na 
Rua Dr. Edgar Theotônio Santana, 206 - São Paulo - SP, até 24 
horas antes da realização da mesma. B) Os titulares de ações que 
se encontrem em Custódia Fungível na data da Assembléia deverão 
apresentar, para integrá-la, o extrato que confirme a respectiva 
participação acionária, emitido pelo órgão custodiante após o dia 
04/01/2006. São Paulo, 21 de dezembro de 2005. a) Jorge Eduardo 
Saraiva – Presidente do Conselho de Administração.
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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
EDITAL DE DESCONVOCAÇÃO E AVISO AOS ACIONISTAS 

NOVO EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores acionistas da Saraiva S.A. Livreiros Editores informados de que está 
desconvocada a Assembléia Geral Extraordinária que se realizaria no dia 04 de janeiro de 2006, 
às 16 horas, no edifício da Diretoria. Ficam os senhores acionistas convidados a comparecerem à 
Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará em nova data, no próximo dia 06 de janeiro de 
2006, às 16 horas, NO EDIFÍCIO DA DIRETORIA, NA RUA DR. EDGAR THEOTÔNIO SANTANA, 
206, 3º ANDAR, BARRA FUNDA (CEP: 01140-030), SÃO PAULO-SP, para deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: 1.1. Elevação do capital social por incorporação de reservas, com a atribuição 
de 2.326.920 (dois milhões, trezentas e vinte e seis, novecentas e vinte) ações preferenciais sem 
direito a voto, a título de bonificação, aos titulares de ações ordinárias e preferenciais, na proporção 
de 0,10 (zero vírgula dez) ações preferenciais para cada ação ordinária ou preferencial possuída no 
encerramento do pregão do dia 06/01/2006, da BOVESPA. 1.2. Alteração do Estatuto Social para 
refletir o aumento do capital social referido no item 1.1 deste Edital de Convocação. INSTRUÇÕES 
GERAIS: A) Os mandatos de representação na Assembléia deverão ser depositados na Presidência 
do Conselho de Administração, na Rua Dr. Edgar Theotônio Santana, 206 - São Paulo - SP, até 
24 horas antes da realização da mesma. B) Os titulares de ações que se encontrem em Custódia 
Fungível na data da Assembléia deverão apresentar, para integrá-la, o extrato que confirme a 
respectiva participação acionária, emitido pelo órgão custodiante após o dia 04/01/2006. São Paulo, 
21 de dezembro de 2005. a) Jorge Eduardo Saraiva – Presidente do Conselho de Administração.
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