SOMOS EDUCAÇÃO S.A.
NIRE 35.300.175.83-2 – CVM nº 22551
CNPJ/MF nº 02.541.982/0001-54
Companhia Aberta de Capital Autorizado
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2018
1. DATA, HORA E LOCAL. Aos 05 dias do mês de novembro de 2018, às 14:00 horas, na sede
social da Somos Educação S.A. (“Companhia”), 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.
2. CONVOCAÇÃO. Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo
em suas edições de 06, 08 e 09 de outubro de 2018, nas folhas 10, 10 e 10, respectivamente, e no
jornal “O Estado de São Paulo”, em suas edições de 06, 08 e 09 de outubro de 2018, nas folhas
B8, B4 e B7, respectivamente, bem como foi disponibilizado para consulta em 05 de outubro de
2018 no website da Companhia (ri.somoseducacao.com.br) e enviado na mesma data à Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”) e à B3 - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).
3. PRESENÇA. Presentes acionistas titulares de 244.396.732 ações de emissão da Companhia,
representando, aproximadamente, 93,57% do capital social da Companhia, conforme se verifica
em assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas e nos boletins de voto a distância.
4. VOTO A DISTÂNCIA. Conforme mapa sintético de votação divulgado pela Companhia,
foram recebidos Boletins de Votos a Distância (“BVD”), nos termos da Instrução CVM nº 481/09,
cuja leitura foi dispensada, permanecendo à disposição dos acionistas para consulta, caso assim
desejassem, nos termos do Parágrafo 4º do Art. 21-W da referida Instrução CVM nº 481/09.
5. MESA. Presidente: Carlos Alberto Bolina Lazar; Secretária: Giulianna Esposito Bendinelli.
Fica consignado que o Sr. Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto, Presidente do Conselho de
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Administração da Companhia, indicou por escrito o diretor Carlos Alberto Bolina Lazar, como
presidente da mesa desta Assembleia.
6. ORDEM DO DIA. Deliberar sobre (i) a alteração do número de assentos do Conselho de
Administração para o mandato unificado que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária que
deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31
de dezembro de 2019; e (ii) a nova composição do Conselho de Administração para referido
mandato, mediante a eleição (ou reeleição, conforme o caso) de todos os seus membros.
7. DELIBERAÇÕES. Em seguida à aprovação da ata sob a forma de sumário, bem como sua
publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos dos parágrafos 1º e
2º do art. 130 da Lei nº 6.404/76 (“LSA”), tendo em vista o fechamento da operação de venda do
controle acionário direto ou indireto da Companhia para a Saber Serviços Educacionais S.A.,
conforme divulgada nos fatos relevantes de 23 de abril, 31 de agosto, 05 de outubro e 11 de outubro
de 2018 e no comunicado ao mercado de 19 de setembro de 2018, foram tomadas as seguintes
deliberações pelos acionistas presentes:
7.1. Aprovar, por 244.396.732 votos favoráveis, nenhum voto contrário ou abstenção dos
acionistas, nos termos propostos pela Administração da Companhia, o número de 5 (cinco)
membros efetivos para o Conselho de Administração, sendo que 2 (dois) serão conselheiros
independentes.
7.2. Aprovar, por 244.396.732 votos favoráveis, nenhum voto contrário ou abstenção dos
acionistas, nos termos propostos pela Administração da Companhia, a eleição dos seguintes
membros para o Conselho de Administração da Companhia: (i) Walfrido Silvino dos Mares Guia
Neto, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade M-1.600.749 (SSP/MG),
inscrito no CPF/MF sob o n.º 006.900.906-68, residente e domiciliado na Cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Vicente Racioppi, n.º 164, Bairro Mangabeiras, como
membro do Conselho de Administração; (ii) Nicolau Ferreira Chacur, brasileiro, solteiro,
bacharel em direito, portador da Cédula de Identidade RG n.º 15.668.208 (SSP/SP), inscrito no
CPF/MF sob o nº 116.519.328-08, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São
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Paulo, na Rua das Avenças, 323, Cidade Jardim, CEP 05674-020, como membro do Conselho de
Administração; (iii) Luiz Antônio de Moraes Carvalho, brasileiro, casado, engenheiro, portador
da Cédula de Identidade RG n.º 3.256.932-4 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 276.931.55872, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida São Paulo
Antigo, 101, apartamento 131, bloco A, Real Parque, CEP 05684- 010, como membro do
Conselho de Administração; (iv) Marcos Antônio Magalhães, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da Cédula de Identidade RG nº 628.332 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº
021.241.064-49, residente e domiciliado na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida
Engenheiro Antonio Góes, 60, 17º andar, CEP 51010-000, como membro independente do
Conselho de Administração; e (v) Wolfgang Stephan Schwerdtle, alemão, casado, administrador
de empresas, portador da Cédula de Identidade para estrangeiros RNE nº G0176681-3
CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 236.803.718-70, residente e domiciliado na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Comendador Elias Jafet, 340, Casa 6,
Condomínio Via Ápia, CEP 05653-000, como membro independente do Conselho de
Administração; todos eleitos para um mandato unificado que se encerrará na Assembleia Geral
Ordinária da Companhia em que se deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício
social findo em 31 de dezembro de 2019. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos
deverão declarar, para fins do disposto no Parágrafo 1º do art. 147 da LSA, não estarem incursos
em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, e
firmar declarações nesse sentido e para os fins do disposto no art. 2º da Instrução CVM nº 367/02,
no art. 157 da LSA e no art. 11 da Instrução CVM nº 358/02, os quais tomarão posse mediante
assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Atas de Reunião do Conselho de
Administração, na forma e no prazo do art. 149, Parágrafo 1º da LSA, oportunidade em que farão
a declaração de desimpedimento prevista em lei.
Registra-se que os currículos dos conselheiros ora eleitos foram apresentados à Assembleia, em
observância ao disposto no §2º do art. 3º da Instrução CVM nº 367/02, tendo a administração da
Companhia declarado que obteve a informação de que os membros da administração estão em
condições de firmar a declaração a que se refere o art. 2º da mesma Instrução CVM nº 367/02.
Registra-se, também, que os Srs. Marcos Antônio Magalhães e Wolfgang Stephan Schwerdtle,
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preenchem os requisitos necessários para serem considerados conselheiros independentes, nos
termos do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3.
8. ENCERRAMENTO. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos
acionistas presentes e demais pessoas a seguir indicadas. Assinaturas: Carlos Alberto Bolina
Lazar, Presidente; Giulianna Esposito Bendinelli, Secretária. Acionistas (i) presentes a
Assembleia Geral Extraordinária: THUNNUS PARTICIPAÇÕES S.A. (p.p. Marina Malveira
Theil), SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A. (p.p. Marina Malveira Theil), PACIFIC
MEZZ INVESTCO S.A.R.L. (p.p. Olavo Lira Barbosa); (ii) por BVD: BURGUNDY FUNDS,
DST - EMERGING MARKETS PORTFOLIO, BBH BURGUNDY EMERGING MARKETS
MASTER FUND, LP, WYOMING RETIREMENT SYSTEM.
Certifico que a presente confere com o original lavrado em livro próprio.
São Paulo, 05 de novembro de 2018.
Mesa:

__________________________________

__________________________________

Carlos Alberto Bolina Lazar

Giulianna Esposito Bendinelli

Presidente

Secretária
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