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FATO RELEVANTE
7º PROGRAMA DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES

Saraiva S.A. Livreiros Editores (“Companhia” ou “Saraiva”), em 
cumprimento ao disposto no Art. 157, § 4º, da Lei nº 6.404/76, e 
na Instrução CVM nº 358/02, vem informar aos seus acionistas, 
investidores e ao mercado em geral que, para estimular a expansão, 
o êxito e a consecução dos objetivos sociais da Companhia e dos 
interesses de seus acionistas, o Comitê de Administração do Plano 
de Opção de Compra de Ações da Saraiva (“Plano”) aprovou, em 
reunião realizada no dia 16/07/2014, as condições e os benefi ciários 
do 7º Programa desse Plano, outorgando opções de compra de 
882.000 ações preferenciais escriturais (representativas de 3,1% do 
capital social da Companhia), cujas datas de exercício e de restrição à 
transferência seguem descritas abaixo:

Prazos para
Exercício da Opção

Nº de Ações
Preferenciais

Prazo de Restrição à
Transferência

11/05/2015 a 11/09/2015 176.400 Até 31/05/2017
09/05/2016 a 09/09/2016 176.400 Até 31/05/2018
08/05/2017 a 06/09/2017 176.400 Até 31/05/2019
07/05/2018 a 06/09/2018 176.400 Até 31/05/2020
13/05/2019 a 13/09/2019 176.400 Até 31/05/2021

Total 882.000

O 7º Programa tem como objetivo alinhar interesses dos benefi ciários, 
acionistas e investidores e é destinado a 33 administradores e emprega-
dos da Companhia e de sua controlada Saraiva e Siciliano S.A. O preço 
fi xado para cada ação é de R$ 21,00 (vinte e um reais), a ser corrigido 
pela variação do IPCA desde julho/2014 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 pela Companhia.

São Paulo, 17 de julho de 2014.
João Luís Ramos Hopp

Vice-Presidente Financeiro e Diretor de Relações com Investidores
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