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NIRE 35.300.175.832
Companhia Aberta de Capital Autorizado
A SOMOS Educação S.A. (“Companhia”), na forma e para os fins das Instruções CVM
nº 358/2002, conforme alterada, e nº 567/2015, vem informar a seus acionistas e ao mercado
em geral que o Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada nesta data,
aprovou o terceiro programa de recompra de ações da Companhia (“Terceiro Programa de
Recompra de Ações”) tendo sido autorizado o que segue:


O Terceiro Programa de Recompra de Ações tem por objetivo permitir que a
Companhia adquira ações de sua própria emissão, sendo que as ações recompradas
poderão ser mantidas em tesouraria, canceladas e/ou alienadas posteriormente, com a
finalidade de atender ao eventual exercício de opções no âmbito dos planos de opções
de compra de ações ou outros instrumentos de incentivo que a Companhia tenha
aprovado ou venha a aprovar, segundo os quais os beneficiários tenham direito de
adquirir ou receber ações de emissão da Companhia.



A Companhia poderá adquirir até 5.242.578 ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal, de sua própria emissão.



O prazo do Terceiro Programa de Recompra de Ações será de 365 dias contados a partir
de 28 de março de 2017, inclusive, tendo como termo final o dia 27 de março de 2018,
sendo este o prazo máximo para a aquisição de ações da Companhia, cabendo à
Diretoria definir as datas em que a recompra será efetivamente executada (observados
os períodos de vedação legais e regulamentares).



A Companhia possui, na presente data: (i) 62.061.342 ações em circulação (conforme
definição da ICVM 567); e (ii) 127.345 ações em tesouraria.



Atuarão como instituições financeiras intermediárias das operações: (i) Itaú Corretora
de Valores S.A.; (ii) Bradesco S.A. – Corretora de Títulos e Valores Mobiliários; (iii)
Merrill Lynch S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários; e (iv) Credit Suisse
(Brasil) S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários.
São Paulo, 28 de março de 2017.
Daniel Cordeiro Amaral
Vice-Presidente Administrativo-Financeiro e
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