SOMOS EDUCAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 02.541.982/0001-54
NIRE 35.300.175.832
Companhia Aberta de Capital Autorizado

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2018

1. DATA, HORA E LOCAL: Às 9:00 horas do dia 20 de agosto de 2018, na sede social da
Somos Educação S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida das Nações Unidas, 7221, 1º
andar, Setor B, Pinheiros, CEP 05425-902, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação prévia enviada aos membros do Conselho
de Administração da Companhia, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia.
Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia: Eduardo
Silveira Mufarej (Presidente), Marcelo Guimarães Lopo Lima (Vice-Presidente), José Carlos
Reis de Magalhães Neto, Kristian Schneider Huber, Marcos Antônio Magalhães (Conselheiro
Independente) e Wolfgang Stephan Schwerdtle (Conselheiro Independente).
3. MESA: Eduardo Silveira Mufarej, Presidente; e Carolina Bottura Palenga Zanotta,
Secretária.
4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Discutidas as matérias constantes da Ordem do
Dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram por unanimidade de
votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas:
4.1.
Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração
na forma de sumário;
4.2.
Aprovar e conceder à Diretoria autorização para orientar o voto da Companhia, como
acionista, na assembleia geral extraordinária da Saraiva Educação S.A. (“Saraiva”), para que
os representantes da Companhia na referida assembleia obrigatoriamente:
(i)
aprovem a realização pela Saraiva de sua 1ª (primeira) emissão de debêntures simples,
não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em
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série única, para distribuição pública com esforços restritos de colocação (“Oferta”), no
montante de R$ 220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões de reais) (“Emissão” e
“Debêntures”, respectivamente), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), com
as seguintes características e condições principais:

(a)

Colocação. As Debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição, com
esforços restritos de colocação, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976,
conforme alterada, da Instrução CVM 476 e das demais disposições legais e regulamentares
aplicáveis, conforme disposto no contrato de distribuição das Debêntures (“Contrato de
Distribuição”), com a intermediação de instituição financeira contratada para estruturar e
coordenar a Oferta (“Coordenador Líder”), sob o de garantia firme de colocação, tendo como
público alvo investidores profissionais, assim definidos nos termos do artigo 9º-A da
Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada (“Investidores
Profissionais”).

(b)

Número da Emissão. As Debêntures representam a primeira emissão de debêntures
da Saraiva.

(c)

Valor Total da Emissão. O valor total da Emissão será de R$ 220.000.000,00
(duzentos e vinte milhões de reais), na Data de Emissão (conforme abaixo definida).

(d)

Quantidade. Serão emitidas 2.200 (duas mil e duzentas) Debêntures.

(e)

Valor Nominal Unitário. As Debêntures terão valor nominal unitário de
R$ 100.000,00 (cem mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”).

(f)

Séries. A Emissão será realizada em série única.

(g)

Tipo, Forma e Comprovação de Titularidade. As Debêntures serão emitidas sob a
forma nominativa, escritural, sem emissão de certificados, sendo que, para todos os fins de
direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato de conta de depósito
emitido pelo escriturador, nos termos da escritura de emissão das Debêntures (“Escritura de
Emissão”). Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade das
Debêntures, o extrato emitido pela B3 – Segmento Cetip UTVM (conforme abaixo definida),
em nome do debenturista, quando as Debêntures estiverem custodiadas eletronicamente na
B3 – Segmento Cetip UTVM.
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(h)

Conversibilidade. As Debêntures não serão conversíveis em ações de emissão da
Saraiva.

(i)

Espécie. As Debêntures serão da espécie quirografária, com garantia adicional
fidejussória, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações.

(j)

Garantia Fidejussória. As Debêntures contarão com garantia fidejussória na forma
de fiança, a ser prestada pela Companhia (“Fiança”).

(k)

Data de Emissão. Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será
definida na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”).

(l)

Prazo e Data de Vencimento das Debêntures. Ressalvadas as hipóteses de resgate
antecipado das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das
Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão, as Debêntures terão vencimento em 15 de
agosto de 2021 (“Data de Vencimento”).

(m)

Forma de Subscrição e de Integralização e Preço de Integralização. As Debêntures
serão subscritas e integralizadas por meio do MDA (conforme abaixo definido), por, no
máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais, à vista, no ato da subscrição (“Data de
Integralização”), e em moeda corrente nacional, pelo Valor Nominal Unitário, sendo certo
que caso ocorra a integralização das Debêntures em mais de uma data, o preço de
integralização para as Debêntures que foram integralizadas após a primeira Data de
Integralização será o Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração (conforme abaixo
definida), calculada pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização até a data de
sua efetiva integralização.

(n)

Depósito para Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica. As Debêntures serão
depositadas para: (a) distribuição no mercado primário por meio do MDA – Módulo de
Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão – Segmento Cetip UTVM (“B3 – Segmento Cetip UTVM”); e (b) negociação
no mercado secundário por meio do Módulo CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários,
administrado e operacionalizado pela B3 – Segmento Cetip UTVM, sendo as negociações
das Debêntures liquidadas financeiramente por meio da B3 – Segmento Cetip UTVM e as
Debêntures custodiadas eletronicamente na B3 – Segmento Cetip UTVM.
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(o)

Pagamento do Valor Nominal Unitário. Sem prejuízo dos pagamentos em
decorrência de resgate antecipado das Debêntures, de amortização antecipada das Debêntures
e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos da
Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário será
amortizado em uma única parcela, na Data de Vencimento.

(p)

Remuneração. O Valor Nominal Unitário não será atualizado monetariamente. Sobre
o Valor Nominal Unitário ou saldo devedor do Valor Nominal Unitário, conforme o caso,
incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação
acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over
extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois)
dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 – Segmento Cetip UTVM, no
informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”),
acrescida de sobretaxa equivalente a 1,00% (um inteiro por cento) ao ano, base 252 (duzentos
e cinquenta e dois) dias úteis (“Remuneração”), calculados de forma exponencial e
cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, desde a primeira Data de
Integralização ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o
caso, até a data do efetivo pagamento. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de
resgate antecipado das Debêntures, de amortização antecipada das Debêntures e/ou de
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos da Escritura
de Emissão, a Remuneração será paga no dia 15 dos meses de fevereiro e agosto de cada ano,
ocorrendo o primeiro pagamento em 15 de fevereiro de 2019 e o último na Data de
Vencimento. A Remuneração será calculada de acordo com a fórmula prevista na Escritura
de Emissão.

(q)

Repactuação Programada. Haverá repactuação das condições da Emissão, nos dias
15 de agosto de 2019 e 15 de agosto de 2020, em termos a serem definidos entre debenturistas
e a Saraiva. Caso: (i) não haja acordo nos termos a serem repactuados, a Saraiva deverá
realizar o resgate obrigatório total das Debêntures; ou (ii) os Debenturistas não entrem em
acordo entre si para aprovar as novas condições das Debêntures e, por consequência, não seja
enviada à Emissora qualquer proposta para repactuação dos termos e condições das
Debêntures ou a comunicação sobre a repactuação não seja enviada à Emissora, por qualquer
motivo, até 15 de julho de 2019 ou 15 de julho de 2020, conforme o caso, a Emissora poderá
optar pelo resgate obrigatório total das Debêntures, sendo certo que, em todos os casos
descritos acima, não haverá qualquer incidência de prêmio, de acordo com os termos e
condições a serem previstos na Escritura de Emissão. Adicionalmente, a Saraiva também
deverá obrigatoriamente resgatar as debêntures detidas pelos debenturistas que manifestarem
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sua discordância com as condições de repactuação, de acordo com os termos e condições a
serem previstos na Escritura de Emissão.

(r)

Resgate Antecipado Facultativo. A Saraiva poderá, a seu exclusivo critério, qualquer
momento a partir da Data de Emissão, atendidas as condições previstas na Escritura de
Emissão, realizar, o resgate antecipado da totalidade (sendo vedado o resgate antecipado
parcial facultativo) das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais Debêntures,
mediante o pagamento (a) do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal
Unitário, conforme o caso, acrescido da (b) Remuneração calculada pro rata temporis por
dias úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização ou da respectiva última data de
pagamento da Remuneração, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento do Resgate
Antecipado Facultativo, acrescidos (c) dos Encargos Moratórios devidos e não pagos até a
data do referido resgate, se for o caso, acrescidos de (d) um prêmio flat de 0,50% (cinquenta
centésimos por cento) incidente sobre a soma dos valores indicados nos itens (a) a (c) acima.

(s)

Amortização Antecipada Facultativa. A Saraiva poderá, a seu exclusivo critério,
qualquer momento a partir da Data de Emissão, atendidas as condições previstas na Escritura
de Emissão, realizar, amortizações antecipadas de até 98% (noventa e oito por cento) do
Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o
caso, mediante o pagamento de (a) parcela do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor
Nominal Unitário, conforme o caso, a ser amortizada, acrescida da (b) Remuneração,
incidente sobre a parcela a ser amortizada calculada pro rata temporis por Dias Úteis
decorridos, desde a primeira Data de Integralização ou da respectiva última data de
pagamento da Remuneração, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento da
Amortização Antecipada Facultativa, acrescida (c) dos Encargos Moratórios devidos e não
pagos até a data da referida amortização antecipada, se for o caso, acrescidos de (d) um
prêmio flat de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) incidente sobre a soma dos valores
indicados nos itens (a) a (c) acima.

(t)

Oferta de Resgate Antecipado. A Saraiva poderá realizar, a qualquer tempo, a seu
exclusivo critério, oferta de resgate antecipado, total ou parcial, das Debêntures, com o
consequente cancelamento das Debêntures resgatadas, a qual deverá ser endereçada a todos
os Debenturistas, sem distinção, assegurada a igualdade de condições a todos os
Debenturistas, para aceitar o resgate antecipado das Debêntures de que forem titulares, de
acordo com os termos e condições a serem previstos na Escritura de Emissão.

(u)

Aquisição Facultativa. A Saraiva poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures,
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desde que observe o disposto no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações,
nos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476 e na regulamentação aplicável da CVM. As
Debêntures adquiridas pela Saraiva poderão, a critério da Saraiva, ser canceladas,
permanecer em tesouraria ou ser novamente colocadas no mercado. As Debêntures
adquiridas pela Saraiva para permanência em tesouraria, se e quando recolocadas no
mercado, farão jus à mesma Remuneração aplicável às demais Debêntures.

(v)

Encargos Moratórios. Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer valor
devido pela Saraiva e/ou pela Companhia aos Debenturistas, adicionalmente ao pagamento
da Remuneração, incidirão sobre todos e quaisquer valores em atraso, independentemente de
aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, (i) juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, calculados pro rata temporis desde a data de inadimplemento até a data do
efetivo pagamento; e (ii) multa moratória individual e não compensatória de 2% (dois por
cento) (“Encargos Moratórios”).

(w)

Vencimento Antecipado. Sujeito ao disposto na Escritura de Emissão, o agente
fiduciário deverá declarar antecipadamente vencidas as obrigações decorrentes das
Debêntures, e exigir o imediato pagamento, pela Saraiva e pela Companhia, do Valor
Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido da
Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Integralização ou a data de
pagamento da respectiva Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data
do efetivo pagamento, sem prejuízo, quando for o caso, dos Encargos Moratórios, na
ocorrência de qualquer dos eventos de inadimplemento previstos na Escritura de Emissão.

(x)

Destinação dos Recursos. Os recursos líquidos obtidos pela Saraiva com a Emissão
serão utilizados para: (i) alongar o perfil de endividamento da Saraiva e/ou de sociedade(s)
integrante(s) de seu grupo econômico (inclusive sociedades controladoras, controladas ou
sob controle comum em relação à Saraiva); e/ou (ii) reforçar o caixa da Saraiva e/ou o(s)
caixa(s) de sociedade(s) integrante(s) de seu grupo econômico (inclusive sociedades
controladoras, controladas ou sob controle comum em relação à Saraiva), em ambas as
hipóteses, sempre no âmbito da gestão ordinária de seus negócios.
(ii)
autorizem a Saraiva e sua Diretoria a tomar todas as providências relativas à Emissão,
inclusive, mas sem limitação, as seguintes: (i) contratar o Coordenador Líder para a
realização da Oferta; (ii) contratar os prestadores de serviços necessários à realização da
Emissão, tais como o banco liquidante ou agente de liquidação, o escriturador, agente
fiduciário, assessores legais, os sistemas de distribuição e negociação das Debêntures nos
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mercados primário e secundário, agência classificadora de risco, dentre outros prestadores de
serviços que se fizerem necessários, podendo, para tanto, negociar e fixar o preço e condições
para a respectiva prestação de serviço e assinar os respectivos contratos; e (iii) negociar e
celebrar a Escritura de Emissão e o Contrato de Distribuição, bem como praticar todos demais
atos e celebrar quaisquer outros contratos (inclusive aditamentos) necessários à realização da
Emissão e da Oferta.
4.3.
Aprovar a outorga da Fiança pela Companhia, autorizando a Diretoria da Companhia
a praticar todos e quaisquer atos e a celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos
necessários à outorga da Fiança, incluindo a Escritura de Emissão e respectivos aditamentos.
4.4.
Autorizar os Diretores da Companhia a tomar todas e quaisquer providências
necessárias para o bom e fiel cumprimento das deliberações aqui tomadas.
5. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, a
reunião foi interrompida pelo tempo necessário à lavratura dessa ata, que, lida e achada em
ordem, foi aprovada e assinada por todos os presentes.
6. ASSINATURAS: Mesa: Eduardo Silveira Mufarej, Presidente; e Carolina Bottura Palenga
Zanotta, Secretária. Conselheiros Presentes: Eduardo Silveira Mufarej (Presidente), Marcelo
Guimarães Lopo Lima (Vice-Presidente), José Carlos Reis de Magalhães Neto, Kristian
Schneider Huber, Marcos Antônio Magalhães (Conselheiro Independente) e Wolfgang
Stephan Schwerdtle (Conselheiro Independente).
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
São Paulo, 20 de agosto de 2018.
__________________________________
Carolina Bottura Palenga Zanotta
Secretária
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