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FATO RELEVANTE

5º PROGRAMA DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES
Comunicamos aos Srs. Acionistas e ao público em geral que o Comitê de 
Administração do Plano de Opção de Compra de Ações da Saraiva S.A. 
Livreiros Editores aprovou, em reunião realizada no dia 30/11/2009, a 
partir da sugestão feita pelo Conselho de Administração em reunião re-
alizada em 25/11/2009, as condições e os benefi ciários do 5º Programa 
desse Plano, outorgando opções de compra de 125.000 ações prefe-
renciais escriturais a 28 administradores e funcionários, para exercício 
entre 08/03/2012 e 10/05/2012, com carência para livre negociação até 
06/05/2014, permitida apenas a negociação de até 50% das opções 
exercidas para quitação imediata do preço de exercício. O preço fi xado 
para cada ação é de R$ 27,00 (vinte e sete reais), a ser corrigido pela 
variação do IPCA desde 01/12/2009 até o último dia do mês anterior ao 
de exercício, abatidos os valores das distribuições de dividendos e/ou 
juros sobre capital próprio que venham a ser eventualmente deliberadas 
entre a data de outorga das opções e seu efetivo exercício. As opções 
serão exercidas por meio da emissão de novas ações e/ou pela aliena-
ção de ações em tesouraria detidas pela Companhia, conforme decisão 
a ser tomada oportunamente pelo Conselho de Administração.

São Paulo, 30 de novembro de 2009.
João Luís Ramos Hopp

Diretor de Relações com Investidores
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