SOMOS EDUCAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 02.541.982/0001-54
NIRE 35300175832
Companhia Aberta de Capital Autorizado
Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária
Ficam convidados os Senhores Acionistas da SOMOS Educação S.A. (“Companhia”) a se
reunirem em Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) da Companhia, a ser realizada no dia 30 de
abril de 2018, às 14 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 7.221, 1º andar, Setor B, Pinheiros, CEP 05425-902,
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
(1)

Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da
Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas dos
Pareceres emitidos pelos Auditores Independentes e pelo Comitê de Auditoria e Risco
Estatutário da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2017;

(2)

Examinar, discutir e votar a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2017;

(3)

Fixar o número de assentos do Conselho de Administração para o próximo mandato;

(4)

Eleger os membros do Conselho de Administração, bem como seu Presidente e VicePresidente; e

(5)

Fixar o montante da remuneração anual e global dos administradores da Companhia.

Informações Gerais:
1.
A Companhia informa que utilizará o processo de voto a distância, de acordo com a
Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 (“ICVM 481”), conforme alterada. O
acionista, que desejar, poderá optar por exercer o seu direito de voto a distância, nos termos da
ICVM 481, enviando o correspondente boletim de voto a distância por meio de seu respectivo
agente de custódia, banco escriturador ou diretamente à Companhia, conforme as orientações
constantes na Proposta da Administração e no Manual para Participação da AGO (“Manual”).
2.
Os acionistas que não queiram utilizar o processo de voto a distância citado no item 1
acima, poderão também ser representados conforme o §1º do art. 126 da Lei nº 6.404, 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“LSA”), apresentando na AGO a documentação
comprobatória da sua representação, incluindo o instrumento de mandato/procuração e/ou os atos
constitutivos e societários referentes à nomeação/outorga do representante, conforme o caso ou,
ainda, participar pessoalmente e presencialmente na AGO. Em qualquer uma dessas opções, o
acionista deverá também apresentar o Documento de Identificação e o Extrato da Posição
Acionária, conforme definidos no Manual. A Companhia solicita aos acionistas que forem
participar por representação ou pessoalmente, que enviem os documentos necessários com até 72

(setenta e duas) horas de antecedência da AGO para o e-mail ago2018@somoseducacao.com.br
e/ou para o endereço:
SOMOS Educação S.A.
A/C Diretor de Relações com Investidores, Sr. Daniel Cordeiro Amaral
Avenida das Nações Unidas, 7221, 1º andar, Pinheiros
São Paulo/SP, Brasil
CEP 05425-902
3.
Em atenção ao disposto na Instrução CVM nº 165, de 11 de dezembro de 1991, conforme
alterada, informamos que o percentual mínimo de participação no capital votante necessário à
requisição da adoção do voto múltiplo é de 5 % (cinco por cento).
4.
Todos os documentos pertinentes à ordem do dia já se encontram disponíveis aos
acionistas na sede da Companhia, em seu website (ri.somoseducacao.com.br) e nos websites da
Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(www.b3.com.br), conforme disposto no Artigo 133 da LSA. Para outras informações sobre a
AGO, os acionistas devem consultar a Proposta da Administração e o Manual.
São Paulo, 10 de abril de 2018.
Eduardo Silveira Mufarej
Presidente do Conselho de Administração

