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Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
Orientações de preenchimento
O presente boletim (“Boletim”) deve ser integralmente preenchido caso o acionista opte por
exercer seu direito de voto a distância, nos termos da Instrução CVM 481/09 e alterações, na
Assembleia Geral Ordinária da SOMOS Educação S.A. (“AGO” e “Companhia”, respectivamente)
de 30.04.2018, às 14:00h, cuja proposta foi elaborada pela Administração da Companhia e cujos
detalhes constam do Manual da Assembleia 2018, disponibilizado no site de Relações com
Investidores da Companhia (ri.somoseducacao.com.br), da Comissão de Valores Mobiliários –
CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br).
Além disso, para que este boletim de voto seja considerado válido e os votos aqui proferidos
sejam contabilizados no quórum da AGO, as seguintes instruções deverão ser observadas:
(i)todos os campos deste Boletim deverão estar devidamente preenchidos;
(ii)todas as páginas deverão ser rubricadas;
(iii)o acionista ou seu(s) representante(s) legal(is), conforme o caso e nos termos da legislação
vigente, deverá(ão) assinar o Boletim na última página; e
(iv)não será exigido o reconhecimento de firma, notarização ou consularização do Boletim.
Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou
enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante
O acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância por meio deste Boletim poderá
preenche-lo observadas as orientações acima e enviá-lo: (i) à Companhia, ou (ii) ao agente de
custódia, ou (iii) ao banco escriturador, caso as ações não estejam depositadas em depositário
central, seguindo as seguintes instruções:
(i)Exercício do voto a distância por meio de envio do boletim pelo acionista diretamente à Somos
Educação S.A
O acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância poderá fazê-lo diretamente à
Companhia até 24/04/2018, devendo, para tanto, encaminhar os seguintes documentos:
•via física do Boletim, observadas as instruções acima; e
•cópia autenticada do Documento de Identificação (conforme definido no Manual da Assembleia
2018) e, no caso de procurador, respectiva documentação comprobatória da sua representação,
incluindo o instrumento de mandato/procuração e/ou os atos constitutivos e societários referentes
à nomeação/outorga, conforme o caso.
O Boletim e demais documentos comprobatórios deverão ser protocolados na Companhia e
enviados por e-mail no endereço ago2018@somoseducacao.com.br em até 7 (sete) dias da
realização da AGO, ou seja, até 24/04/2018. Eventuais Boletins recepcionados pela Companhia
após essa data serão desconsiderados.
Uma vez recebido o Boletim e respectivas documentações exigidas, a Companhia avisará ao
acionista, em até 3 (três) dias, acerca de sua aceitação do voto ou necessidade de retificação,
nos termos da Instrução CVM nº 481/09, informando os procedimentos e prazos necessários à
regularização do voto, sendo certo que eventual retificação ou reenvio do Boletim deverá ser feita
com até 7 (sete) dias antes da data de realização da AGO, ou seja, até 24/04/2018.
Caso o Boletim encaminhado diretamente à Companhia não esteja adequadamente preenchido
ou não venha acompanhado dos documentos comprobatórios descritos acima, este poderá ser
desconsiderado e o acionista será informado por meio de endereço de e-mail indicado no item
abaixo.
Nesse sentido, é recomendável que o acionista envie o Boletim e os documentos relativos com
maior antecedência possível, para que haja tempo suficiente para avaliação pela Companhia, e
eventual retorno com justificativas para retificação, correção e ressubmissão dos mesmos.
(ii)Exercício de voto a distância por meio do agente de custódia
O acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância por intermédio do seu agente
de custódia deverá transmitir as suas instruções de voto observando as regras adotadas pelo
agente custodiante, o qual, encaminhará as referidas manifestações de voto à Central Depositária
[B]³. Para tanto, os acionistas deverão entrar em contato com seus agentes de custódia a fim de
verificarem os devidos procedimentos.
(iii)Exercício do voto a distância por meio do administrador das ações escriturais
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Adicionalmente às opções anteriores, o acionista com ações no sistema escritural pode exercer o
seu direito de voto a distância por meio do Itaú Corretora de Valores S.A., instituição que
administra o sistema de Ações Escriturais da Companhia.
•Acionistas com posição acionária em livro escritural: podem exercer o voto a distância por
intermédio do escriturador. As instruções de voto deverão ser realizadas através do site Itaú
Assembleia Digital. Para votar pelo site é necessário realizar um cadastro e possuir um certificado
digital. Informações sobre o cadastro e passo a passo para emissão do certificado digital estão
descritas no site: http://www.itau.com.br/securitiesservices/assembleiadigital/ .
•Acionistas com posição acionária em instituição custodiante/corretora: deverão verificar os
procedimentos para votar com a instituição custodiante da ação.
•Acionistas com ações custodiadas em mais de uma instituição: (exemplo: parte da posição está
custodiada nos livros do escriturador e outra parte com um custodiante, ou ações estão
custodiadas em mais de uma instituição custodiante): basta enviar a instrução de voto para
apenas uma instituição, o voto será sempre considerado pela quantidade total de ações do
acionista.
Ressalta-se que orientações detalhadas sobre o exercício do direito de voto por meio de Boletim
de Voto a Distância encontram-se no Manual da Assembleia 2018, disponível no site de Relações
com Investidores da Companhia (ri.somoseducacao.com.br) e da Comissão de Valores
Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br).
Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista
deseje entregar o documento diretamente à companhia
SOMOS Educação S.A.
Avenida das Nações Unidas, 7221, 1º andar, Pinheiros, São Paulo/SP, Brasil, CEP 05425-902
A/C Diretor de Relações com Investidores, Sr. Daniel Cordeiro Amaral
E-mail: ago2018@somoseducacao.com.br
A/C Diretor de Relações com Investidores, Sr. Daniel Cordeiro Amaral
Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração
de valores mobiliarios, com nome, endereço fisico e eletrônico, telefone e pessoa para
contato
Itaú Corretora de Valores S.A.
CNPJ/MF 61.194.353/0001-64
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 3º andar, São Paulo/SP, Brasil
E-mail escrituracaoacoes@itau-unibanco.com.br
(11) 3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 7209285 (demais localidades)
A/C Adriana G. de Souza Veiga
Deliberações / Questões relacionadas à AGO
Deliberação Simples
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, referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017, conforme Proposta da Administração.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
2. Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2017, conforme Proposta da Administração.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
3. Fixar em 7 (sete) o número de assentos do Conselho de Administração para o próximo
mandato, conforme Proposta da Administração.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Questão Simples
4. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho de
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Administração, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
Eleição do conselho de administração por chapa única
Chapa da Administração
Eduardo Silveira Mufarej – Presidente - Efetivo
Marcelo Guimarães Lopo Lima – Vice-Presidente - Efetivo
José Carlos Reis de Magalhães Neto - Efetivo
Kristian Schneider Huber - Efetivo
Mohammed Ahmed M. A. Al-Hardan - Efetivo
Marcos Antônio Magalhães – Conselheiro Independente - Efetivo
Wolfgang Stephan Schwerdtle – Conselheiro Independente - Efetivo
5. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Chapa da Administração
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
6. Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos
correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
7. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às
suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa que você
escolheu?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
8. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da %
(porcentagem) dos votos a ser atribuída
Eduardo Silveira Mufarej – Presidente - Efetivo [

]%

Marcelo Guimarães Lopo Lima – Vice-Presidente - Efetivo [
José Carlos Reis de Magalhães Neto - Efetivo [
Kristian Schneider Huber - Efetivo [

]%

]%

]%

Mohammed Ahmed M. A. Al-Hardan - Efetivo [

]%

Marcos Antônio Magalhães – Conselheiro Independente - Efetivo [
Wolfgang Stephan Schwerdtle – Conselheiro Independente - Efetivo [

]%
]%

Questão Simples
9. Caso o acionista tenha deixado as deliberações 5, 6, 7 e 8 em branco e seja titular
ininterruptamente das ações com as quais vota durante os 3 (três) meses imediatamente
anteriores à realização da Assembleia Geral Ordinária, deseja solicitar a eleição em separado de
membro do Conselho de Administração, nos termos do art. 141, § 4º, I, da Lei nº 6.404, de 1976?
*Observações: caso o acionista opte por “não” ou “abster-se”, suas ações não serão computadas
para fins de requerimento da eleição em separado de membro do Conselho de Administração.
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
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[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
Questão Simples
10. Deseja solicitar a instalação do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 161 da Lei nº 6.404. de
1976?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
Deliberação Simples
11. Fixar a remuneração global e anual do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária,
conforme Proposta da Administração.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
12. Fixar a remuneração global e anual do Conselho Fiscal, se instalado.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

Cidade :________________________________________________________________________
Data :__________________________________________________________________________
Assinatura :____________________________________________________________________
Nome do Acionista :_____________________________________________________________
Telefone :______________________________________________________________________

