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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 (“Assembleia”), a ser realizada no dia 22 de outubro de 2018, às 10 horas,
na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações
Unidas, 7.221, 1º andar, Setor B, Pinheiros, CEP 05425-902, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
(i) a reforma do Estatuto Social da Companhia; (ii) a escolha da empresa especializada, dentre (a) Deloitte
Touche Tohmatsu Auditores Independentes; (b) Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda.; e (c) Bank of
America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., que será contratada para elaborar o laudo de avaliação do valor
econômico da Companhia, para fins da oferta pública a ser realizada pela Saber Serviços Educacionais
S.A. (“Saber”) para o cancelamento de registro e saída da Companhia do segmento especial Novo Mercado
da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, conforme lista tríplice aprovada em reunião do Conselho de Administração
realizada em 04 de outubro de 2018, sendo que o(s) acionista(s) controlador(es) da Companhia na data
da Assembleia não votará(ão) na escolha do avaliador; e (iii) a extinção dos 1º e 2º Planos de
Remuneração da Companhia, conforme aditados, após o cumprimento de suas disposições mediante a
conclusão da Operação (conforme descrita abaixo).
A Assembleia é convocada no contexto da operação de venda do controle acionário direto ou indireto da
Companhia para a Saber, conforme divulgada nos fatos relevantes de 23 de abril, 31 de agosto, 05 de
outubro e no comunicado ao mercado de 19 de setembro de 2018 (“Operação”). Desta forma, se o
fechamento da Operação não ocorrer até o momento da realização da Assembleia, as deliberações da
ordem do dia acima indicadas, se aprovadas, o serão sob condição suspensiva e somente se tornarão
eficazes mediante o fechamento e consumação da Operação, assim caracterizado pela efetiva transferência
do controle acionário direto ou indireto da Companhia para a Saber.
Informações Gerais:
Os acionistas poderão ser representados conforme o §1.º do art. 126 da Lei n.º 6.404, 15 de dezembro de
1976, conforme alterada (“LSA”), apresentando na Assembleia a documentação comprobatória da sua
representação, incluindo eventual instrumento de mandato/procuração e/ou os atos constitutivos e
societários referentes à nomeação/outorga do representante, conforme o caso ou, ainda, participar
pessoalmente e presencialmente na Assembleia. O acionista deverá também apresentar o Documento de
Identificação e o Extrato da Posição Acionária, conforme as orientações constantes na Proposta da
Administração (“Proposta”) e no Manual para Participação da Assembleia (“Manual”).
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A Companhia solicita aos acionistas que forem participar por representação ou pessoalmente, que enviem
os documentos acima citados com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da Assembleia para o email ri@somoseducacao.com.br e/ou para o endereço:
SOMOS Educação S.A.
A/C Diretor de Relações com Investidores
Sr. Daniel Cordeiro Amaral
Avenida das Nações Unidas, 7221, 1º andar, Pinheiros
São Paulo/SP, Brasil
CEP 05425-902.
Nos termos da legislação aplicável, a Proposta, o Manual e os demais documentos pertinentes à ordem do
dia já se encontram disponíveis aos acionistas nos websites da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da Companhia (http://ri.somoseducacao.com.br/), bem como em sua
sede social.

São Paulo, 05 de outubro de 2018.
Eduardo Silveira Mufarej
Presidente do Conselho de Administração

