
A VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. ANUNCIA O RESULTADO DO LEILÃO PARA 
COLOCAÇÃO DAS AÇÕES RESULTANTES DO GRUPAMENTO  

 

 
(1) Valor Líquido de Corretagem, Taxa de Liquidação e Emolumentos. 
 
 

LEILÃO BOVESPA DE 27/10/2008 PARA VENDA DE AÇÕES RESULTANTES DO 
GRUPAMENTO APROVADO NA AGE DE 11/09/2008 

 

São Paulo, Brasil - 31 de outubro de 2008 - Vivo Participações S.A. (“Vivo Part”), (BOVESPA: VIVO3 
(Ord), VIVO4 (Pref), NYSE: VIV), anuncia hoje o número total de ações ordinárias  vendidas no leilão 
realizado em 27/10/2008 na Bolsa de Valores de São Paulo e os respectivos valores por ação a serem 
creditados aos acionistas pro rata às frações por eles detidas antes do leilão: 

Leilão de 27/10/2008 
Código Tipo Qtde.Ações 

Ofertadas 
Qtde.Ações 
Vendidas 

Valor Líquido por 
Ação (1) 

VIVO3 ON 622.179 30.000 R$ 0,95818760

IVO4 PN 736.069 0 0
 

As 592.179 ações ONs e 736.069 ações PNs não vendidas no leilão realizado em 27/10/2008 serão ofertadas 
novamente em leilão a ser realizado no dia 06/11/2008, pelo preço de referência a ser ajustado pela média 
ponderada dos últimos dois pregões anteriores à data do novo leilão e devendo o resultado ser divulgado pela 
Companhia após a data da liquidação financeira. 
 
Tendo em vista que não foram vendidas todas as ações ofertadas nos leilões acima relacionados, o produto 
da venda das ações ordinárias e preferenciais negociadas nos aludidos leilões somente será disponibilizado 
aos acionistas titulares dos créditos das frações após a venda da totalidade das sobras das ações da 
Companhia, da seguinte forma: 
 
(a) Os acionistas cujas ações estiverem custodiadas no Banco ABN Amro Real S.A. (“Banco Real”) deverão 
comparecer a qualquer agência da referida instituição para receber os valores a que fazem jus; 
 
(b) O valor correspondente aos Acionistas custodiados na CBLC – Companhia Brasileira de Liquidação e 
Custódia será creditado diretamente àquela companhia, que se encarregará de repassá-lo aos Acionistas 
através dos Agentes de Custódia; e 
 
(c) No caso dos Acionistas cujas ações encontrarem-se bloqueadas ou com o cadastro desatualizado, o valor 
que lhes couber será retido pela Companhia e mantido à disposição do respectivo Acionista para pagamento, 
que será liberado somente mediante apresentação de documentação comprobatória de desbloqueio e/ou de 
identificação, conforme o caso, junto a qualquer Agência do Banco Real, instituição depositária das ações 
escriturais de emissão da Companhia. 
 
 

São Paulo, 31 de outubro de 2008. 
Ernesto Gardelliano 

Diretor de Relações com Investidores 
Vivo Participações S.A. 

www.vivo.com.br 
 

 
Para maiores informações contatar: 
Diretoria de Relações com Investidores 
Tel: 55 11 7420-1172 
Email: ri@vivo.com.br 


