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Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Cancelamento

Ficam os senhores acionistas informados do cancelamento da 
Assembleia Geral Extraordinária que ocorreria no dia 16 de julho 
de 2016, às 11h00, na sede da Companhia, conforme Editais de 
Convocação publicados nos dias 02, 05 e 06 de julho de 2016 no 
Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e nos jornais “O Estado de 
São Paulo” e “O Dia”.

São Paulo, 7 de julho de 2016.

Jorge Eduardo Saraiva - Presidente do Conselho de Administração
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SARAIVA S.A. LIVREIROS EDITORES
Companhia Aberta  –  CNPJ/MF nº 60.500.139/0001-26

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas convocados a comparecer à Assembleia 
Geral Extraordinária que se realizará no dia 25 de julho de 2016, 
às 11h00, na sede da Companhia, localizada na Rua Henrique 
Schaumann, 270, 4º andar, sala 10, Pinheiros, São Paulo/SP, para de-
liberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. a destituição do Sr. Mu 
Hak You do cargo de conselheiro da Companhia; 2. a destituição da 
Sra. Ana Maria Loureiro Recart do cargo de membro do Conselho Fiscal 
da Companhia; 3. a suspensão de direitos, nos termos do artigo 120 da 
Lei nº 6.404/76, dos acionistas (1) GWI Classic Fundo de Investimento 
em Ações; (2) GWI High Growth Fundo de Investimento em Ações; 
(3) GWI Pipes Fundo de Investimento em Ações; (4) GWI Small e Mid 
Caps Fundo de Investimento em Ações; (5) Fundo de Investimento em 
Ações GWI Private Investimento no Exterior; (6) GWI Dividendos Fundo 
de Investimento em Ações; (7) GWI Leverage Fundo de Investimento em 
Ações; (8) GWI Empreendimentos Imobiliários S.A.; (9) GWI Brazil and 
Latin America Master Fund Ltd.; e (10) GWI Asset Management S.A.; 
4. autorização para propositura de ação de responsabilidade, nos termos 
do artigo 159 da Lei nº 6.404/76, contra o Sr. Mu Hak You e a Sra. Ana 
Maria Loureiro Recart; e 5. a eleição em separado pelos demais deten-
tores de ações preferenciais, excluídos os que tiverem seus direitos sus-
pensos, de membro do Conselho de Administração. Os Administradores 
poderão apresentar defesa, na própria Assembleia Geral Extraordinária, 
na forma da Lei nº 6.404/76, e conforme procedimentos que vierem a ser 
estabelecidos pela Mesa. Informações Gerais: 1. Poderão participar da 
Assembleia ora convocada os acionistas titulares de ações de emissão 
da Companhia, por si ou por seus representantes legais ou procurado-
res, desde que referidas ações estejam escrituradas em seu nome junto 
à instituição fi nanceira depositária responsável pelos serviços de ações 
escriturais da Companhia, e/ou agente de custódia, consoante o artigo 
126 da Lei nº 6.404/76. Os acionistas deverão se apresentar antes do 
horário previsto para o início da Assembleia, conforme indicado neste 
Edital de Convocação, portando os seguintes documentos: - Acionistas 
Pessoas Físicas: documento de identifi cação com foto (RG, RNE, CNH 
ou, ainda, carteiras de classe profi ssional ofi cialmente reconhecidas); e 
comprovante da titularidade das ações de emissão da Companhia, de-
vidamente atualizado, expedido por instituição fi nanceira escrituradora 
e/ou agente de custódia após a data de 21 de julho de 2016; - Acionistas 
Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do último estatuto ou contrato 
social consolidado e da documentação societária outorgando poderes 
de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração); do-
cumento de identifi cação com foto do(s) representante(s) legal(is); e 
comprovante da titularidade das ações de emissão da Companhia, de-
vidamente atualizado, expedido por instituição fi nanceira escrituradora 
e/ou agente de custódia após a data de 21 de jul  ho de 2016; - Fundos 
de Investimento: cópia autenticada do último regulamento consolidado 
do fundo e do estatuto ou contrato social do seu administrador, além da 
documentação societária outorgando poderes de representação (ata de 
eleição dos diretores e/ou procuração); documento de identifi cação com 
foto do(s) representante(s) legal(is); e comprovante da titularidade das 
ações de emissão da Companhia, devidamente atualizado, expedido por 
instituição fi nanceira escrituradora e/ou agente de custódia após a data 
de 21 de julho de 2016. 2. Estão disponíveis, na sede da Companhia e no 
endereço eletrônico da Companhia (www.saraivari.com.br), da Comissão 
de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA 
(www.bmfbovespa.com.br), para consulta dos acionistas, cópias dos do-
cumentos que fundamentam as matérias que serão discutidas e delibe-
radas na Assembleia Geral Extraordinária.

São Paulo, 7 de julho de 2016.
Jorge Eduardo Saraiva - Presidente do Conselho de Administração
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Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Cancelamento
Ficam os senhores acionistas informados do cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária que 
ocorreria no dia 16 de julho de 2016, às 11h00, na sede da Companhia, conforme Editais de Convocação 
publicados nos dias 02, 05 e 06 de julho de 2016 no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e nos jornais 
“O Estado de São Paulo” e “O Dia”.

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas convocados a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária que se realizará 
no dia 25 de julho de 2016, às 11h00, na sede da Companhia, localizada na Rua Henrique Schaumann, 
270, 4º andar, sala 10, Pinheiros, São Paulo/SP, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. a 
destituição do Sr. Mu Hak You do cargo de conselheiro da Companhia; 2. a destituição da Sra. Ana Maria 
Loureiro Recart do cargo de membro do Conselho Fiscal da Companhia; 3. a suspensão de direitos, nos 
termos do artigo 120 da Lei nº 6.404/76, dos acionistas (1) GWI Classic Fundo de Investimento em Ações; 
(2) GWI High Growth Fundo de Investimento em Ações; (3) GWI Pipes Fundo de Investimento em Ações; 
(4) GWI Small e Mid Caps Fundo de Investimento em Ações; (5) Fundo de Investimento em Ações GWI 
Private Investimento no Exterior; (6) GWI Dividendos Fundo de Investimento em Ações; (7) GWI Leverage 
Fundo de Investimento em Ações; (8) GWI Empreendimentos Imobiliários S.A.; (9) GWI Brazil and Latin 
America Master Fund Ltd.; e (10) GWI Asset Management S.A.; 4. autorização para propositura de ação de 
responsabilidade, nos termos do artigo 159 da Lei nº 6.404/76, contra o Sr. Mu Hak You e a Sra. Ana Maria 
Loureiro Recart; e 5. a eleição em separado pelos demais detentores de ações preferenciais, excluídos os 
que tiverem seus direitos suspensos, de membro do Conselho de Administração. Os Administradores poderão 
apresentar defesa, na própria Assembleia Geral Extraordinária, na forma da Lei nº 6.404/76, e conforme 
procedimentos que vierem a ser estabelecidos pela Mesa. Informações Gerais: 1. Poderão participar da 
Assembleia ora convocada os acionistas titulares de ações de emissão da Companhia, por si ou por seus 
representantes legais ou procuradores, desde que referidas ações estejam escrituradas em seu nome junto 
à instituição fi nanceira depositária responsável pelos serviços de ações escriturais da Companhia, e/ou 
agente de custódia, consoante o artigo 126 da Lei nº 6.404/76. Os acionistas deverão se apresentar antes 
do horário previsto para o início da Assembleia, conforme indicado neste Edital de Convocação, portando 
os seguintes documentos: - Acionistas Pessoas Físicas: documento de identifi cação com foto (RG, RNE, 
CNH ou, ainda, carteiras de classe profi ssional ofi cialmente reconhecidas); e comprovante da titularidade 
das ações de emissão da Companhia, devidamente atualizado, expedido por instituição fi nanceira 
escrituradora e/ou agente de custódia após a data de 21 de julho de 2016; - Acionistas Pessoas Jurídicas: 
cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando 
poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração); documento de identifi cação com 
foto do(s) representante(s) legal(is); e comprovante da titularidade das ações de emissão da Companhia, 
devidamente atualizado, expedido por instituição fi nanceira escrituradora e/ou agente de custódia após a 
data de 21 de jul  ho de 2016; - Fundos de Investimento: cópia autenticada do último regulamento consolidado 
do fundo e do estatuto ou contrato social do seu administrador, além da documentação societária outorgando 
poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração); documento de identifi cação com 
foto do(s) representante(s) legal(is); e comprovante da titularidade das ações de emissão da Companhia, 
devidamente atualizado, expedido por instituição fi nanceira escrituradora e/ou agente de custódia após a data 
de 21 de julho de 2016. 2. Estão disponíveis, na sede da Companhia e no endereço eletrônico da Companhia 
(www.saraivari.com.br), da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA 
(www.bmfbovespa.com.br), para consulta dos acionistas, cópias dos documentos que fundamentam as 
matérias que serão discutidas e deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária.

São Paulo, 7 de julho de 2016.

Jorge Eduardo Saraiva - Presidente do Conselho de Administração

SARAIVA S.A. LIVREIROS EDITORES
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 60.500.139/0001-26
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