SOMOS EDUCAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 02.541.982/0001-54
NIRE 35.300.175.832
Companhia Aberta de Capital Autorizado
A SOMOS EDUCAÇÃO S.A. (“Companhia”), na forma e para os fins das Instruções CVM
nº 358/2002, conforme alterada, e nº 565/2015, informa que foram cumpridas condições
contratuais que ensejam a submissão aos acionistas e, em caso de aprovação destes, fechamento
de operação societária (“Reorganização Societária”) compreendendo: (i) a aquisição de
determinadas ações de emissão da sociedade Educação e Inovação Tecnologia S.A.
(“AppProva”) pela Somos Educação e Participações S.A. (“SEP”), uma sociedade controlada
pela Companhia, (ii) a conversão de ações preferenciais de emissão da AppProva em ações
ordinárias, (iii) a incorporação de ações da AppProva pela SEP, que assim passará a ter,
temporariamente, outros acionistas e deixará de ser uma subsidiária integral da Companhia, e (iv)
a incorporação de ações da SEP pela Companhia.
A Reorganização Societária será submetida à aprovação dos acionistas das três sociedades
(AppProva, SEP e Companhia), reunidos nas respectivas assembleias gerais extraordinárias. O
Conselho de Administração da Companhia aprovou a convocação de assembleia geral
extraordinária para deliberar acerca da Reorganização Societária. A Referida assembleia será
realizada no dia 10 de março de 2017.
1.

SOCIEDADES ENVOLVIDAS NA OPERAÇÃO

1.1.

Somos Educação S.A.

(a)

Identificação – Somos Educação S.A., sociedade por ações de capital aberto, com sede na

Capital do Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 7221, 1º andar, setor B,
Pinheiros, CEP 05425-902, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.541.982/0001-54.
(b)

Atividades - A Companhia tem como principais atividades a participação em outras

sociedades, como acionista ou quotista, e, por meio de suas controladas, a edição de livros e
materiais didáticos, a prestação de serviços de apoio a instituições de ensino, a prestação de
serviços de ensino.
1.2.

Somos Educação e Participações S.A.

(a)

Identificação - Somos Educação e Participações S.A., sociedade por ações de capital

fechado, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 7221,
2º andar, Setor C, Pinheiros, CEP 05425-902, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.824.725/0001-92.
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(b)

Atividades - A SEP é uma subsidiária integral da Companhia que tem como principais

atividades a edição de livros e materiais didáticos, a prestação de serviços de apoio a instituições
de ensino, a prestação de serviços de ensino e a participação em outras sociedades, como acionista
ou quotista.
1.3.

Educação e Inovação Tecnologia S.A.

(a)

Identificação - Educação e Inovação Tecnologia S.A., sociedade por ações de capital

fechado, com sede na Capital do Estado de Minas Gerais, na Rua Espírito Santo, nº 2.727, sala
1306, bairro Lourdes, CEP 30160-032, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.397.809/0001-03.
(b)

Atividades – A AppProva tem como principais atividades a prestação de serviços de gestão,

assessoria, consultoria, orientação e assistência na área de inovação tecnológica educacional,
planejamento, organização, controle e finanças, análise e desenvolvimento de sistemas de
avaliação de ensino e educação e elaboração de programas de computadores, jogos eletrônicos,
aplicativos para tablets e celulares, banco de dados, com foco em ensino e educação.
2.

DESCRIÇÃO E PROPÓSITO DA OPERAÇÃO

A Reorganização Societária compreende, resumidamente, quatro etapas principais: (i) aquisição
de determinadas ações preferenciais e ordinárias de emissão da AppProva pela SEP, (ii) conversão
da totalidade das ações preferenciais da AppProva em ações ordinárias, (iii) incorporação de ações
da AppProva pela SEP e (iv) incorporação de ações da SEP pela Companhia.
Como primeiro passo, a SEP adquirirá todas as ações preferenciais classe A e parte das ações
ordinárias representativas do capital social da AppProva.
A seguir, os acionistas remanescentes da AppProva (“Acionistas AppProva”) e a SEP realizarão
uma Assembleia Geral Extraordinária e Especial de Preferencialistas da AppProva para deliberar
sobre a conversão da totalidade das ações preferencias classe A representativas do capital social
da AppProva em ações ordinárias.
A terceira etapa da Reorganização Societária compreenderá a incorporação de ações de emissão
da AppProva pela SEP (“Incorporação de Ações AppProva”).
Na hipótese de aprovação, por unanimidade, pelos Acionistas AppProva e pela Companhia, na
qualidade de única acionista da SEP, da Incorporação de Ações AppProva, a totalidade das ações
representativas do capital social da AppProva será incorporada ao patrimônio líquido da SEP
(ressalvadas aquelas já detidas pela SEP anteriormente), convertendo-se a AppProva em uma
subsidiária integral da SEP. O capital social da SEP sofrerá correspondente aumento, com a
emissão de novas ações.
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As novas ações emitidas em decorrência da Incorporação de Ações AppProva, referidas acima,
serão atribuídas aos Acionistas AppProva e integralizadas mediante a conferência das ações de
emissão da AppProva ao capital social da SEP. Ao final da Incorporação de Ações AppProva, o
capital social da SEP restará, portanto, distribuído entre a Companhia e os Acionistas AppProva.
Concluída a Incorporação de Ações AppProva, inicia-se a última etapa da Reorganização
Societária, que consiste na incorporação das ações de emissão da SEP pela Companhia
(“Incorporação de Ações SEP”).
Caso a Incorporação de Ações SEP seja aprovada, pelos acionistas da SEP e pelos acionistas da
Companhia, a totalidade das ações representativas do capital social da SEP será incorporada ao
patrimônio líquido da Companhia (ressalvadas aquelas já detidas pela Companhia anteriormente),
convertendo-se a SEP em uma subsidiária integral da Companhia. O capital social da Companhia
sofrerá o correspondente aumento, com a emissão de novas ações.
As novas ações emitidas em decorrência da Incorporação de Ações SEP, referidas acima, serão
atribuídas aos Acionistas AppProva (então na qualidade de acionistas da SEP) e integralizadas
mediante a conferência das ações de emissão da SEP ao capital social da Companhia.
A Reorganização Societária tem como propósitos (i) a conversão da AppProva em subsidiária
integral da SEP e o retorno desta última à condição de subsidiária integral da Companhia; e (ii) o
recebimento de novas ações representativas do capital social da Companhia pelos Acionistas
AppProva.
3.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS, CUSTOS E RISCOS DA OPERAÇÃO

3.1.

Principais Benefícios

A Reorganização Societária se justifica pela integração das atividades da SEP e da AppProva,
pela adoção de uma estrutura mais eficiente, mediante o compartilhamento de práticas
empresariais, bem como pelo alinhamento dos interesses de crescimento e desenvolvimento de
todos os acionistas das companhias envolvidas na Reorganização Societária.
3.2.

Custos

A administração da Companhia estima que a Reorganização Societária terá um custo aproximado
para a Companhia da ordem de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
3.3.

Riscos da Operação

O valor de mercado da Companhia pode variar significativamente entre a data tomada como
referência para a elaboração dos laudos de avaliação e a data de fechamento da Reorganização
Societária.
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A obtenção dos benefícios esperados com a Reorganização Societária está sujeita a fatores como
(i) a capacidade da SEP em integrar eficientemente os processos e as operações da AppProva e
reter talentos, (ii) o desempenho do mercado brasileiro de produtos e serviços relativos a
processos seletivos para acesso a universidades, e (iii) o desenvolvimento e a difusão de
tecnologias concorrentes com produtos e serviços da AppProva.
Os seguintes riscos podem afetar as operações da AppProva: (i) extinção de processos seletivos,
unificados ou não, para: acesso as universidades públicas e privadas, avaliação das redes de ensino
públicas e privadas, exames de certificação acadêmicos ou profissionais, mudanças significativas
na estrutura de ensino e aprendizado; (ii) a sazonalidade do ciclo comercial concentrada no
segundo semestre; (iii) alterações significativas do plano de investimento em Educação Básica do
Governo Federal; (iv) a manutenção da legislação aplicável ao desenvolvimento das atividades
da AppProva; (v) a permanência ou não dos membros que compõem a administração da AppProva
e da equipe de desenvolvimento de propriedade intelectual; e (vi) alegação que suas publicações
infringem direitos de propriedade intelectual, em razão da quantidade de profissionais contratados
para elaboração de itens, provas e exercícios.
4.

RELAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DAS AÇÕES

As relações de substituição foram negociadas, acordadas e pactuadas entre Companhia e SEP, de
um lado, e AppProva e Acionistas AppProva, do outro, e estão sujeitas à aprovação pelos
acionistas das três sociedades (AppProva, SEP e Companhia) em assembleias gerais
extraordinárias.
Propõe-se que sejam atribuídas 515,537241 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal
representativas do capital social da SEP, arredondadas para o número inteiro superior mais
próximo, para cada 1 (uma) ação ordinária, nominativa e sem valor nominal de emissão da
AppProva. A relação de troca de ações da AppProva por ações da SEP pode ser, portanto,
resumida da seguinte maneira:
Companhia

Valor por Ação (R$)

Relação de Troca*

AppProva

304,609038

1

SEP

0,590857

515,537241

* Quantidade de ações da SEP que serão recebidas para cada ação detida na AppProva
Propõe-se que seja atribuída 0,051379 ação ordinária, nominativa e sem valor nominal
representativa do capital social da Companhia para cada 01 ação ordinária, nominativa e sem
valor nominal de emissão da SEP. A relação de troca de ações da SEP por ações da Companhia
pode ser, portanto, resumida da seguinte maneira:
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Companhia

Valor por Ação (R$)

Relação de Troca*

SEP

0,590857

1

Companhia

11,50

0,051379

* Quantidade de ações da Companhia que serão recebidas pelos Acionistas AppProva (então
na qualidade de acionistas da SEP) para cada ação detida na SEP
5.

CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA RELAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO

Na Incorporação de Ações AppProva, a relação de substituição foi fixada pelos administradores
com base no valor econômico (fluxo de caixa descontado) da AppProva e da SEP, conforme
laudos de avaliação levantado por BDO RCS Auditores Independentes S.S.
Na Incorporação de Ações SEP, a relação de substituição foi fixada pelos administradores com
base no valor econômico (fluxo de caixa descontado) da SEP e da Companhia, também conforme
laudos de avaliação levantado por BDO RCS Auditores Independentes S.S.
As relações de substituição foram negociadas de forma independente e comutativa entre a
Companhia e os Acionistas AppProva durante o processo de estruturação da operação.
6.

RELAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE AÇÕES CALCULADA DE ACORDO COM O ART. 264 DA

LEI Nº 6.404/1976
A operação foi negociada de forma independente e comutativa com os Acionistas AppProva. Não
obstante, a Companhia, apenas para fins informativos e em razão de a Companhia figurar como
controladora da SEP, também solicitou à Tangger Gestão Estratégica e Serviços de Apoio
Administrativo Ltda. a elaboração de laudos de avaliação previstos no art. 264 da Lei 6.404/1976,
avaliando os dois patrimônios segundo os mesmos critérios e na mesma data, a preços de mercado.
Neste caso, cada 01 ação ordinária, nominativa e sem valor nominal representativa do capital
social da SEP corresponde a 0,040974529 ação ordinária, nominativa e sem valor nominal
representativa do capital social da Companhia, nos seguintes termos:
Companhia

Valor por Ação (R$)

Relação de Troca*

SEP

0,74

1

Companhia

18,06

0,040974529

*Relação de substituição meramente informacional para fins de comparação.
7.

APLICABILIDADE DO DIREITO DE RECESSO E VALOR DO REEMBOLSO
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Em termos práticos, a aprovação da Incorporação de Ações AppProva não dará direito de recesso,
previsto nos artigos 136, IV da Lei 6.404/1976, aos Acionistas AppProva e aos acionistas da SEP,
posto que, (i) de acordo com o que foi negociado entre as partes, a aprovação unânime pelos
acionistas da AppProva é um pressuposto expresso para a eficácia da Incorporação de Ações
AppProva, e (ii) a Companhia será a única acionista da SEP quando da Incorporação de Ações
AppProva.
A aprovação da Incorporação de Ações SEP, dará aos atuais acionistas dissidentes da Companhia
direito de recesso, nos termos do artigo 252, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/1976.
Por sua vez, os Acionistas AppProva, então já na qualidade de acionistas da SEP, terão legalmente
direito de recesso, nos termos do artigo 232, parágrafo 2º da Lei nº 6.404/1976, todavia, como
mencionado acima, a aprovação unânime pelos Acionistas AppProva é um pressuposto negocial
expresso para a concretização da Incorporação de Ações SEP.
O valor de reembolso será de R$ 3,531968 por ação de emissão da Companhia.
8.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Os documentos necessários à deliberação da Incorporação de Ações SEP, no âmbito da
Reorganização Societária, estarão à disposição dos acionistas, a partir desta data de publicação
do primeiro edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia. Ainda, os
referidos documentos também poderão ser consultados por meio da página na Internet da
Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br), da BM&FBovespa S.A. – Bolsa
de

Valores,

Mercadorias

e

Futuros

(www.bmfbovespa.com.br)

e

da

Companhia

(http://ri.somoseducacao.com.br/Paginas/Home_pt-br.aspx).

Daniel Cordeiro Amaral
Vice-Presidente Administrativo-Financeiro e
Diretor de Relações com Investidores
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