SARAIVA LIVREIROS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 60.500.139/0001-26
NIRE 35300025300
COMUNICADO AO MERCADO
A SARAIVA LIVREIROS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Saraiva” ou
“Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei
das S.A.”), e na Instrução CVM nº 358/02, e em referência aos Fatos Relevantes de 23
de novembro de 2018, 29 de agosto de 2019, 27 de setembro de 2019 e 13 de janeiro
de 2020, acerca do processo de recuperação judicial em trâmite junto à 2ª Vara de
Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo, Estado
de São Paulo, sob o n º 1119642-14.2018.8.26.0100 (“Recuperação Judicial”), informa
aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Sr. Luis Mario Bilenky, Chief Executive
Officer (“CEO”) não estatutário da Companhia, decidiu se desligar da Saraiva a partir da
presente data.
O Sr. Deric Degasperi Guilhen, Diretor Comercial celetista da Saraiva e Siciliano S.A. –
em Recuperação Judicial (“Varejo”), controlada da Companhia, assumirá interinamente
as responsabilidades antes desempenhadas pelo Luis Mario. Deric possui mais de 20
anos de experiência profissional no mercado varejista de livros, sendo 12 anos na área
comercial do Varejo.
O Conselho de Administração da Companhia, por sua vez, constituiu um comitê
extraordinário (não estatutário) composto por três membros, sendo dois independentes,
para apoiar e acompanhar o Deric nesse processo de transição e gestão da Saraiva,
tendo em vista, inclusive, o atual cenário macro e microeconômico decorrente da
pandemia do COVID-19.
Adicionalmente, a Saraiva também continuará contando com o auxílio de consultoria
especializada para assessorá-la na Recuperação Judicial e na reestruturação de suas
atividades operacionais.
A Saraiva agradece ao Luis Mario pela sua contribuição ao longo do período em que
exerceu suas funções.
O Plano de Recuperação Judicial, bem como as demais informações relativas à Saraiva,
estão à disposição dos interessados na sede da Companhia, na página de Relações
com Investidores da Companhia (www.saraivari.com.br) e no site da Comissão de
Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br).
São Paulo, 03 de abril de 2020.
JORGE SARAIVA NETO
Diretor Presidente e de Relações com Investidores

