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Companhia Aberta

Companhia Aberta
FATO RELEVANTE

A SOMOS EDUCAÇÃO S.A. (B3: SEDU3) (“Somos”) e a SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A.
(“Saber”), em cumprimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 358,
de 3 de janeiro de 2002, e, em continuidade aos fatos relevantes de 11 de outubro de 2018, 08 e 21 de
novembro de 2018, 28 de dezembro de 2018, 22 de fevereiro de 2019 e 14 e 25 de março de 2019, no
âmbito da oferta pública obrigatória para aquisição de até a totalidade de ações ordinárias de emissão da
Somos, por alienação de controle, cumulada com seu pedido de cancelamento de registro de companhia
aberta e sua consequente saída do segmento especial de negociação do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão (“OPA” e “B3”, respectivamente), vêm informar aos seus acionistas e ao mercado em geral
que o instrumento da OPA (“Edital”), com a íntegra de seus respectivos termos e condições, foi publicado
no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “O Estado de São Paulo”, sendo que o leilão referente
à OPA será realizado no dia 07 de maio de 2019, às 15h.
A Somos e a Saber informam, ainda, que o Edital também foi disponibilizado para consulta no Sistema
IPE da CVM e da B3, na sede e no website da Somos (Avenida das Nações Unidas, 7.221, 1.º andar,
Pinheiros, CEP 05425-90, São Paulo/SP e http://ri.somoseducacao.com.br/), na sede e no website da
Saber (Rua Santa Madalena Sofia, 25, 4.º andar, Vila Paris, CEP 30380-650, Belo Horizonte/MG e
http://ri.kroton.com.br/pt-br/documentos-cvm/documentos-opa-somos/) e na sede e no website do
Banco Bradesco BBI S.A., na qualidade de Instituição Intermediária (Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064,
10.º

andar,

Itaim,

CEP

01451-00,

São

Paulo/SP

e

https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx).
Este fato relevante é de caráter exclusivamente informativo e não constitui uma oferta de aquisição de
valores mobiliários ou uma solicitação de adesão à OPA.
São Paulo, 03 de abril de 2019.
Carlos Alberto Bolina Lazar
Diretor de Relações com Investidores
Somos Educação S.A. e Saber Serviços Educacionais S.A.
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