SOMOS EDUCAÇÃO S.A.
CNPJ nº 02.541.982/0001-54
NIRE 3530017583-2
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2019
Local, Hora e Data: Na sede social da Somos Educação S.A. (“Companhia”), situada na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 7.221, 1º andar, Setor B,
Pinheiros, CEP 05425-902, às 11:00hs do dia 11 de junho de 2019.
Convocação: Edital de convocação publicado (a) no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em
suas edições de 25, 28 e 29 de maio de 2019, nas páginas 24, 25 e 33, respectivamente; e (b)
no jornal “O Estado de São Paulo” em suas edições de 25, 27 e 28 de maio de 2019, nas páginas
B12, B2 e B11, respectivamente, bem como disponibilizado para consulta em 27 de maio de 2019
no website da Companhia (ri.somoseducação.com.br).
Presenças: Presentes acionistas titulares de 261.750.082 ações ordinárias de emissão da
Companhia, representando 99,86% do capital social total e votante da Companhia, conforme
assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.
Mesa: Presidente: Sr. Carlos Alberto Bolina Lazar; e Secretária: Sra. Marina Malveira Theil.
Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) o resgate, nos termos do art. 4º, §5º, da Lei 6.404, de 15
de dezembro de 1976 (“LSA”), da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia
remanescentes em circulação no mercado após o leilão no âmbito da oferta pública unificada para
aquisição de ações de emissão da Companhia, formulada pela Saber Serviços Educacionais S.A.
(“Ofertante” e “OPA”, respectivamente), realizado em 7 de maio de 2019, nos termos no edital
da OPA publicado em 3 de abril de 2019 (“Edital”), pelo mesmo preço por ação pago no âmbito
da OPA, em moeda corrente nacional, ajustado pela variação do índice referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - Selic do Banco Central do Brasil entre a data de liquidação do
leilão da OPA e a data de pagamento do resgate; e (ii) a autorização aos administradores da
Companhia para praticarem todos os atos necessários à efetivação da deliberação acima.
Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram
tomadas as seguintes deliberações por unanimidade dos acionistas presentes:
(i)

Aprovar a lavratura da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive
dissidências e protestos, contendo a transcrição apenas das deliberações tomadas,
conforme faculta o artigo 130, § 1.º, da LSA, bem como a publicação da ata com

a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do § 2.º do artigo 130 da
LSA.
(ii)

Aprovar o resgate compulsório de até 378.807 (trezentos e setenta e oito mil
oitocentos e sete) ações ordinárias de emissão da Companhia em circulação,
equivalentes a aproximadamente 0,14% (zero vírgula quatorze por cento) do total
de ações emitidas pela Companhia.
a. Consignar que o resgate compulsório ora deliberado decorre do fato de que, após
o leilão da OPA, a Ofertante passou a ser titular de, direta e indiretamente,
aproximadamente 99,86% do capital da Companhia, quantidade, esta, superior à
95% (noventa e cinco por cento) do total de ações da Companhia, de forma que
o presente resgate seguirá o procedimento previsto no art. 4º, §5º da LSA. Desse
modo, são resgatadas todas as ações em circulação, sem a necessidade de
realização do sorteio previsto no art. 44, § 4º, primeira parte, da LSA.
b. Consignar que são consideradas ações em circulação todas as ações de emissão
da Companhia exceto aquelas (a) de titularidade do acionista controlador e
sociedades do mesmo grupo que o acionista controlador, que atuem representando
o mesmo interesse dos seus acionistas controladores; e (b) aquelas mantidas em
tesouraria.
c. Consignar que as ações resgatadas nos termos do procedimento aqui previsto
serão mantidas em tesouraria da Companhia.
d. Consignar que, em conformidade com o item 2.2 do Edital, o valor a ser pago pelas
ações remanescentes corresponderá ao montante de até R$ 24,55 (vinte e quatro
reais e cinquenta e cinco centavos) por ação (“Preço da Oferta”), composto por:
(i) uma parcela à vista de R$ 22,13 (vinte e dois reais e treze centavos) por ação
(“Parcela à Vista”), e (ii) uma parcela da oferta retida de R$ 2,42 (dois reais e
quarenta e dois centavos) por ação (“Parcela Retida”), ambas parcelas serão
atualizadas desde a data de liquidação da OPA pela variação do índice referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia do Banco Central do Brasil (“Taxa
SELIC”) acumulada pro rata temporis, conforme detalhadamente previstos no item
3.4 e seguintes do Edital. Dessa forma, o preço do resgate será idêntico ao preço
da OPA (“Preço do Resgate”), ajustado pela Taxa SELIC acumulada, pro rata
temporis, a contar da data de liquidação da OPA até a data do efetivo pagamento
do Preço do Resgate, nos termos do item 7.1.1 do Edital e do art. 4º, §5º, da LSA,
conforme procedimentos operacionais aplicáveis.
e. O Preço do Resgate deverá ser pago em até 15 dias após a presente data, sendo
(i) que a Parcela à Vista deverá ser depositada nas contas correntes dos respectivos
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acionistas cadastradas junto ao Banco Itaú Corretora de Valores S.A.
(“Escriturador”), instituição responsável pelo serviço de ações escriturais da
Companhia ou, caso os dados cadastrais de algum acionista não estejam
atualizados, o valor será depositado junto ao Escriturador, e (ii) que a Parcela
Retida será depositada em uma conta escrow em condições correspondentes aos
acionistas que aderiram à OPA e liberado seguindo as mesmas regras de liberação
descritas no Edital.
f.

(iii)

Consignar que o pagamento do valor do resgate será efetuado pela Companhia à
conta do saldo de reserva de capital disponível registrados pela Companhia em
suas demonstrações financeiras, sem necessidade de redução do capital social.
Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários
à efetivação das deliberações referidas no item (ii) acima.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a
presente ata na forma de sumário, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes
assinada, tendo sido aprovada sua publicação na forma permitida pelos §§ 1º e 2º do artigo 130
da LSA.
Mesa: Presidente: Sr. Carlos Alberto Bolina Lazar; e Secretário: Sra. Marina Malveira Theil.
Acionistas Presentes: Thunnus Participações S.A., representada por Marina Malveira Theil; e
Saber Serviços Educacionais S.A., representada por Marina Malveira Theil.

Certifico que a presente ata confere com a ata original lavrada em livro próprio.
São Paulo, 11 de junho de 2019.
Mesa:
Carlos Alberto Bolina Lazar
Presidente

Marina Malveira Theil
Secretário
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