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FATO RELEVANTE

A SOMOS EDUCAÇÃO S.A. (B3: SEDU3) (“Somos”) e a SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A.
(“Saber”), em cumprimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 358,
de 3 de janeiro de 2002, vêm informar a seus acionistas e ao mercado em geral que a Somos recebeu,
nesta data, o Ofício n.º 164/2019/CVM/SEP/GEA-1, por meio do qual a CVM comunicou o deferimento do
cancelamento de registro da Somos como emissora de valores mobiliários na categoria A, em vista do
cumprimento de todas as disposições legais e regulamentares aplicáveis.
Nesse sentido, a partir desta data, a Somos passa a ser uma companhia fechada e as ações de sua emissão
deixam de estar listadas para negociação na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ou em qualquer outro mercado
organizado.
A Somos informa, ainda, que oportunamente convocará assembleia geral extraordinária para deliberar
sobre o resgate compulsório de suas ações remanescentes que não tenham sido adquiridas pela Saber no
leilão ou após este, nos termos do §5.º do artigo 4.º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Adicionalmente, nos termos do item 5.11 do edital da oferta pública de aquisição de ações da Somos
(“OPA”), aqueles que não aderiram à OPA – ou não se habilitaram – poderão requerer a alienação de suas
respectivas ações até a data do mencionado resgate; período no qual a Saber adquirirá tais ações pelas
mesmas condições ofertadas, sendo o preço da OPA corrigido pela Taxa SELIC de 10 de maio de 2019 até
a data do efetivo pagamento, tanto para a aquisição superveniente após o leilão, quanto para o resgate
compulsório.

São Paulo, 22 de maio de 2019.

Carlos Alberto Bolina Lazar
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