SARAIVA LIVREIROS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 60.500.139/0001-26
NIRC 35300025300

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021

1. DATA, HORA E LOCAL: 30 de abril de 2021, às 15 horas, por
videoconferência.
2. CONVOCAÇÃO, QUORUM DE INSTALAÇÃO E PRESENÇAS: Editais
publicados nos jornais DOESP e O Dia nos dias 31 de março, 1º e 2 de abril de
2021. Presentes acionistas representando mais da metade do capital social
votante. Também presentes os Srs. Marcos Guedes, Chief Executive Officer da
Saraiva e Siciliano S.A. - em Recuperação Judicial (“Varejo”); Rodrigo Hoffmann,
Chief Financial Officer do Varejo; Priscila Silva Benites, Diretora Jurídica do
Varejo; Tadashi Sato, advogado do Varejo; Gabriela Beatriz Toledo, Gerente
Financeira do Varejo; e Rafael Dominguez Barros (CRC 1SP208108/O-1),
representante dos auditores independentes da Companhia, Grant Thornton
Auditores Independentes.
3. COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente – Olga Maria Barbosa Saraiva
Secretário – Henrique Hildebrand Garcia

4. ORDEM DO DIA: (i) tomar as contas dos administradores da Companhia,
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório da
administração, acompanhado do parecer dos auditores independentes, relativos
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) aprovar a
destinação do resultado (prejuízo) do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020.
5. LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTOS DE VOTOS E LAVRATURA
DA ATA:
5.1. Dispensada a leitura ou transcrição dos documentos relacionados às
matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Ordinária, uma vez que foram
divulgados na forma prevista na Lei nº 6.404/1976, conforme alterada (“Lei das
S.A.”), e de acordo com o estabelecido pela Instrução CVM nº 481/2009 e se
encontram à disposição dos interessados, ficando também arquivados na sede da
Companhia. O mapa de votação, indicando quantas aprovações, rejeições ou
abstenções recebeu cada matéria deliberada e quantos votos recebeu cada
candidato será arquivado na sede da Companhia e encaminhado à Comissão de

Valores Mobiliários (“CVM”). As declarações de votos, protestos e dissidências
porventura apresentados foram recebidos, numerados e autenticados pelo
Secretário da Mesa e serão encaminhados à CVM e arquivados na sede da
Companhia, nos termos das normas expedidas pela CVM e do § 1º do art. 130 da
Lei das S.A. Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a
sua publicação sem a assinatura dos acionistas, de acordo com o previsto nos §§
1º e 2º do art. 130 da Lei das S.A.
6. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: Após o exame e
discussão das matérias constantes da Ordem do Dia e dos respectivos
documentos, os acionistas presentes decidiram:
6.1. Aprovar, por maioria, considerando a abstenção dos legalmente impedidos, o
relatório da administração, as demonstrações financeiras referentes ao exercício
social encerrado em 31/12/2020, acompanhadas do relatório dos auditores
independentes, e as contas dos administradores. O relatório da administração, as
demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes foram
publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal O Dia em
31/03/2021, dispensada a publicação dos anúncios de que trata o art. 133 da Lei
das S.A., por força do § 5º do mesmo artigo.
6.2. Aprovar, por unanimidade, em conformidade com o que consta das
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020,
e de acordo com o previsto na Lei das S.A., a permanência do prejuízo líquido do
referido exercício, no valor de R$ 419.595.226,79 (quatrocentos e dezenove
milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta
e nove centavos), em conta de prejuízos acumulados, a qual, após a presente
absorção do prejuízo líquido do exercício, passa a registrar o valor de
904.458.282,47 (novecentos e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e oito
mil, duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos).
7. DOCUMENTOS E PROPOSTAS: Os documentos pertinentes à Ordem do Dia
estão arquivados na sede da Companhia e foram colocados à disposição para
consulta dos acionistas.
8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que foi lida, conferida e
aprovada pelos acionistas presentes, que a subscrevem. São Paulo, 30 de abril
de 2021. Olga Maria Barbosa Saraiva – Presidente; Henrique Hildebrand Garcia –
Secretário; Henrique Hildebrand Garcia; Jorge Eduardo Saraiva (p.p. Henrique
Hildebrand Garcia); Leila Miriam Saraiva Fajuri (p.p. Henrique Hildebrand Garcia);
Olga Maria Barbosa Saraiva; e Rafael Dominguez Barros (representante da Grant
Thornton Auditores Independentes).

