SOMOS EDUCAÇÃO S.A.
CNPJ n.º 02.541.982/0001-54
NIRE 35.300.175.832
Companhia Aberta de Capital Autorizado
A SOMOS EDUCAÇÃO S.A. (“Companhia”) informa que o seu Conselho de Administração aprovou,
em reunião ocorrida em 15.12.2017, a negociação pela Companhia de ações de sua própria emissão,
mantidas em tesouraria, no montante total de R$ 4.801.072,64 (quatro milhões, oitocentos e um mil, setenta
e dois reais e sessenta e quatro centavos), como pagamento, em nome e em lugar da controlada da
Companhia, Somos Sistemas de Ensino S.A., nos termos do art. 304 do Código Civil, de parte do preço de
aquisição de quotas da sociedade Livraria Livro Fácil Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 96.318.142/0001-70, a alguns dos antigos sócios de tal sociedade. Foram alienadas 329.744 (trezentas e
vinte e nove mil, setecentas e quarenta e quatro) ações da Companhia, representativas de aproximadamente
0,13% do seu capital social.
1.

PARTES ENVOLVIDAS NA OPERAÇÃO.

A Companhia alienou as ações de sua emissão a Felipe Antonio Mattar, inscrito no CPF/MF sob o
nº 052.656.268-40; e Luiz Carlos Mattar, inscrito no CPF/MF sob o nº 040.769.878-70.
2.

CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DO PREÇO ATRIBUÍDO ÀS AÇÕES DE EMISSÃO DA

COMPANHIA.
As ações foram alienadas pelo preço individual de R$ 14,56 (quatorze reais e cinquenta e seis centavos),
definido com base no valor da média ponderada por volume de negociações das cotações de fechamento
das ações da Companhia na B3 nos 5 (cinco) pregões imediatamente anteriores a 13 de dezembro de 2017.
3.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES.

A ata de reunião do conselho de administração que aprovou a negociação, pela Companhia, de ações de sua
própria emissão mantidas em tesouraria, estará à disposição dos acionistas a partir desta data e também
poderá

ser

consultada

por

meio

da

página

na

Internet

da

Companhia

(http://ri.somoseducacao.com.br/Paginas/Home_pt-br.aspx) e da Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br).
Daniel Cordeiro Amaral
Diretor de Relações com Investidores

