EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SOMOS EDUCAÇÃO S.A.
NIRE 3530017583-2 – CVM nº 22551
CNPJ/MF nº 02.541.982/0001-54
Companhia Aberta de Capital Autorizado
Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convidados os Senhores Acionistas da SOMOS Educação S.A. (“Companhia”) a se
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada no dia 22 de janeiro de
2018, às 9:00 horas, em sua sede social, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Avenida das Nações Unidas, nº 7.221, 1º andar, Setor B, Pinheiros, CEP 05425-902, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
(a)

aprovação de novo Plano de Remuneração da Companhia (“2º Plano”);

(b)
aditamento ao Plano de Remuneração da Companhia aprovado na Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia realizada em 19 de março de 2015 (“1º Plano”), atualmente em
vigor;
(c)
ratificação da deliberação do Conselho de Administração de (i) 7 de agosto de 2017, a
qual nomeou, interinamente, o Sr. Kristian Schneider Huber como membro do Conselho de
Administração da Companhia, com base no art. 16, §7º do estatuto social da Companhia e no art.
150 da Lei 6.404/1976, e (ii) 16 de outubro de 2017, a qual nomeou, interinamente, os Srs.
Mohammed Ahmed Al-Hardan e Eduardo Silveira Mufarej como membros do Conselho de
Administração da Companhia, com base no art. 16, §7º do estatuto social da Companhia e no art.
150 da Lei 6.404/1976;
(d)
alteração do Estatuto Social da Companhia, com o objetivo de (i) modificar o art. 6º para
ajustar a quantidade de ações dentro do limite do capital autorizado da Companhia que ainda
podem ser emitidas, de forma a considerar o aumento de capital que foi aprovado pela Assembleia
Geral da Companhia realizada em 10 de março de 2017; (ii) permitir, no art. 17, §1º do Estatuto
Social da Companhia, que o presidente do Conselho de Administração possa indicar outro
conselheiro para presidir os trabalhos das reuniões do órgão, de forma que o Conselho de
Administração possa se reunir mesmo quando seu presidente estiver impossibilitado de participar,
tal qual previsto pelo art. 11, §3º, em relação à condução dos trabalhos nas Assembleias Gerais
da Companhia; e (iii) modificar o art. 19, inciso XX do Estatuto Social da Companhia para prever
que contratos, acordos ou operações entre a Companhia e sociedades em que esta detém, direta
ou indiretamente, a totalidade do capital social, bem como contratos, acordos ou operações
realizados entre estas últimas, não estão sujeitos à aprovação prévia do Conselho de
Administração da Companhia, ainda que superem o valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de
reais)

Informações Gerais:
Os acionistas deverão depositar na Companhia, com no mínimo 72 (setenta e duas) horas de
antecedência da AGE, além do documento de identidade ou os atos societários pertinentes que
comprovem a representação legal, conforme o caso:
(1)
comprovante expedido pela instituição escrituradora com antecedência de, no máximo,
05 (cinco) dias úteis da data da realização da AGE;
(2)
relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o
extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente; e
(3)
conforme o caso, o instrumento de mandato outorgado com antecedência máxima de 1
(um) ano em relação à data da AGE, para procurador que seja acionista, administrador da
Companhia, advogado ou instituição financeira, e com reconhecimento de firma do outorgante.
A Companhia examinará as procurações e os documentos comprobatórios de representação e, se
não puder validar a representação com base nos documentos recebidos, não admitirá a
participação do suposto representante na assembleia.
No caso de procuração em língua estrangeira, o instrumento deverá estar traduzido para o
português, notarizado e consularizado, ou com a aposição da “Apostila de Haia” no mandato, nos
termos da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos
Estrangeiros, de 5 de outubro de 1961, celebrada em Haia, que entrou em vigor no Brasil em
agosto de 2016.
Em conformidade com o disposto na Lei nº 6.404/76, na Instrução CVM nº 481/09, conforme
alterada, e no Estatuto Social da Companhia, todos os documentos pertinentes à ordem do dia já
se encontram disponíveis aos acionistas na B3, através do sistema IPE, no website de relações
com investidores da Companhia e em sua sede social.
São Paulo, 4 de janeiro de 2018.
Eduardo Silveira Mufarej
Presidente do Conselho de Administração

