SOMOS EDUCAÇÃO S.A.
CNPJ/ME nº 02.541.982/0001-54
NIRE 35.300.175.832
Companhia Aberta

1.

Data, Hora e Local: Em 18 de abril de 2019, às 18 horas, na sede da Somos Educação S.A.

(“Companhia”), localizada na Avenida das Nações Unidas, 7221, 1.º andar, Setor B, Pinheiros, CEP 05425902, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2.

Convocação e Presenças: Convocada, nos termos do estatuto social da Companhia. Presente a

totalidade dos membros do conselho de administração da Companhia, presencialmente ou por meio de
conferência telefônica.
3.

Mesa: Presidente: Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto; Secretário: Leonardo Augusto Leão Lara.

4.

Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a nomeação de um novo membro do Conselho de Administração,

tendo em vista a renúncia ao cargo apresentada pelo Sr. Wolfgang Stephan Schwerdtle em 29 de março
de 2019; e (ii) a emissão de parecer a respeito da oferta pública obrigatória para aquisição de até a
totalidade de ações ordinárias de emissão da Companhia, por alienação de controle, cumulada com o
cancelamento de registro de companhia aberta e sua consequente saída do Novo Mercado da B3 (“OPA”),
nos termos do artigo 21 do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e do
artigo 18, alínea “xxiii” do estatuto social da Companhia.
5.

Deliberações: Após exame, discussão e revisão das matérias constantes da ordem do dia, os

membros do conselho de administração, por unanimidade de votos e sem ressalvas, autorizaram a lavratura
da ata que se refere a presente Reunião do Conselho de Administração na forma de sumário e aprovaram
as seguintes matérias:
(i) tendo em vista a renúncia do Sr. Wolfgang Stephan Schwerdtle ao cargo de membro do Conselho de
Administração, que ocorreu em 29 de março de 2019, nos termos do parágrafo 5º do artigo 15 do estatuto
social da Companhia e do artigo 150 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei
das Sociedades por Ações”), nomear o Sr. Júlio Fernando Cabizuca, brasileiro, viúvo, engenheiro,
portador da carteira de identidade nº M-1.521.025, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº
001.688.316- 00, domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Martim de
Carvalho, nº 66, apartamento 1.701, Santo Agostinho, CEP 30190-090, ao cargo de membro do Conselho
de Administração da Companhia. Tendo em vista que a convocação da próxima assembleia geral da
Companhia já foi realizada e não inclui a eleição de membros da administração, o mandato do membro ora
eleito deverá se estender até a primeira assembleia geral seguinte da Companhia, que incluirá em sua
convocação a eleição de um membro do Conselho de Administração da Companhia.

O membro do Conselho de Administração tomou posse de seu cargo na presente data, mediante assinatura
do termo de posse no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração, e confirmou que não está
impedido por lei ou incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade
mercantil ou de ocupar cargo de administração em companhias abertas, tendo firmado todas as declarações
previstas em lei nesse sentido, incluindo para os fins do disposto no art. 2º da Instrução CVM nº 367/02,
no art. 147 e 157 da Lei das Sociedades por Ações e no art. 11 da Instrução CVM nº 358/02. Nesse
contexto, o membro ora nomeado participou da presente reunião, votando apenas na matéria constante
do item (ii) abaixo.
(ii) a emissão de parecer favorável à OPA, conforme Anexo I à presente ata.
6.

Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que,

achada conforme e unanimemente aprovada, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Presidente:
Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto. Secretário: Leonardo Augusto Leão Lara. Conselheiros Presentes:
Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto, Nicolau Ferreira Chacur, Luiz Antonio de Moraes Carvalho, Marcos
Antônio Magalhães (Conselheiro Independente) e Júlio Fernando Cabizuca.

Confere com a original lavrada em livro próprio
São Paulo, 18 de abril de 2019.

Mesa:
________________________________

________________________________

Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto

Leonardo Augusto Leão Lara

Presidente

Secretário
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ANEXO I
Parecer prévio do Conselho de Administração a respeito da oferta pública obrigatória para aquisição de
até a totalidade de ações ordinárias de emissão da Somos Educação S.A.

Em atendimento ao disposto no artigo 18, alínea “xxiii”, do estatuto social da Somos Educação S.A.
(“Companhia”) e do artigo 21 do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”),
o Conselho de Administração da Companhia apresenta o seu parecer a respeito da oferta pública obrigatória
para aquisição de até a totalidade de ações ordinárias de emissão da Companhia, por alienação de controle,
cumulada com o cancelamento de registro de companhia aberta e sua consequente saída do Novo Mercado
(“OPA”), formulada pela Saber Serviços Educacionais S.A. (“Ofertante”), a ser realizada nos termos da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 361, de 05 de março de 2002 (“Instrução CVM
361”), conforme o instrumento da OPA (“Edital”) publicado nas edições de 03 de abril de 2019 do Jornal
“O Estado de São Paulo” e do Diário Oficial do Estado de São Paulo e disponibilizado nas páginas eletrônicas
da

Companhia

(http://ri.somoseducacao.com.br/),

br/documentos-cvm/documentos-opa-somos/),

do

da

Ofertante
Banco

(http://ri.kroton.com.br/ptBradesco

BBI

S.A.

(https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx) (“Instituição Intermediária”), da
CVM (http://www.cvm.gov.br) e da B3 (http://www.b3.com.br), e também nas sedes da Companhia, da
Ofertante e da Instituição Intermediária.
I – Histórico da OPA
Conforme divulgado pela Companhia em fato relevante de 23 de abril de 2018, a Ofertante celebrou, na
qualidade de compradora, com (i) Tarpon Partners I Fundo de Investimento em Participações, (ii) Tarpon
Partners II Fundo de Investimento em Participações, (iii) Centropomus Fundo de Investimento
Multimercado, (iv) Bluefin Fundo de Investimento em Ações, (v) FFB1 Fundo de Investimento em Ações,
(vi) Fundo de Investimento de Ações CFJ, (vii) Tarpon CSHG Master Fundo de Investimento em Ações,
(viii) Bijupirá II Fundo de Investimento em Ações, e (ix) Bijupirá Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia (“Acionistas Vendedores”), então acionistas controladores da Companhia, o Contrato de
Compra e Venda de Ações Outras Avenças (“Contrato”), para a compra do controle acionário da Companhia
(“Aquisição do Controle”), pelo qual a Ofertante se obrigou a comprar dos Acionistas Vendedores, direta e
indiretamente e sujeito à implementação de determinadas condições, 192.275.458 ações ordinárias de
emissão da Companhia, as quais correspondem a 73,35% do seu capital votante e total, em base
totalmente diluída (fully diluted).
Conforme fato relevante divulgado pela Companhia em 11 de outubro de 2018, as condições precedentes
à conclusão da Aquisição do Controle foram devidamente implementadas e os Acionistas Vendedores
concluíram efetivamente a Aquisição do Controle, tornando-se a Ofertante a nova controladora majoritária
da Companhia.
Como resultado da Aquisição do Controle, a Saber está obrigada, nos termos do artigo 254-A da Lei n.º
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), dos artigos 29 e
30 da Instrução CVM 361, do capítulo II do Regulamento do Novo Mercado e do artigo 34 do estatuto
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social da Companhia, a realizar a OPA para aquisição das ações com direito a voto de propriedade dos
demais acionistas da Companhia, titulares de ações ordinárias, de modo a assegurar a tais acionistas o
preço equivalente ao valor pago por ação ordinária aos Acionistas Vendedores.
Em 9 de novembro de 2018, a Ofertante apresentou à CVM e à B3 o requerimento de registro da OPA,
pleiteando à CVM a adoção do procedimento diferenciado, consistente em: (i) unificação dos procedimentos
da OPA (por alienação de controle, para cancelamento de registro e para saída do Novo Mercado);
(ii) dispensa de observância dos limites de 1/3 e 2/3 de ações a serem adquiridas no âmbito da OPA,
previstos no artigo 15 da Instrução CVM 361; e (c) dispensa da garantia de liquidação financeira pela
Instituição Intermediária da OPA em relação à parcela futura, depositada em uma conta escrow, que poderá
ser paga ou não, a depender de evento incerto.
Após interações com a CVM e a B3, a CVM concedeu o registro da OPA, bem como a adoção do
procedimento diferenciado descrito acima, no dia 22 de março de 2019, por meio do Ofício n.º
87/2019/CVM/SRE/GER-1. Na sequência, o Edital foi publicado nos jornais de grande circulação da
Companhia, em 03 de abril de 2019.
II – Escopo do parecer
De acordo com o estatuto social da Companhia, é competência do Conselho de Administração da
Companhia a manifestação favorável ou contrária a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de
ações tendo por objeto as ações de emissão da Companhia.
Essa manifestação, de acordo com estatuto social e o Regulamento do Novo Mercado, deverá abordar, no
mínimo, os seguintes tópicos: (i) a conveniência e oportunidade da oferta pública de aquisição de ações
quanto ao interesse do conjunto dos acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais impactos
para a liquidez dos valores mobiliários; (ii) as repercussões da oferta pública de aquisição de ações sobre
os interesses da Companhia; (iii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia;
(iv) as alternativas à aceitação da oferta pública disponíveis no mercado; e (v) outros pontos que o conselho
de administração considerar pertinentes, bem como as informações exigidas pelas regras aplicáveis
estabelecidas pela CVM.
Dessa forma, tendo em vista que o Edital foi publicado em 03 de abril de 2019, em observância ao prazo
máximo de 15 dias para manifestação do Conselho de Administração contados da publicação do Edital, nos
termos regulamentação aplicável, o conselho de administração elabora tempestivamente este parecer
sobre a OPA (“Parecer”) abordando os requisitos acima indicados.
III – Considerações do conselho de administração
A)

Conveniência e oportunidade quanto ao interesse da Companhia e do conjunto de acionistas

A.1)

Quanto ao preço ofertado

Em se tratando de OPA obrigatória em virtude de alienação de controle, com a consequente extensão dos
mesmos direitos conferidos aos Acionistas Vendedores para os demais acionistas, como primeiro ponto a
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ser abordado neste Parecer, é necessário analisar o preço por ação de emissão da Companhia oferecido
pela Ofertante no âmbito da OPA.
Conforme consta do Edital, o preço médio das ações nos 12 meses anteriores ao lançamento da OPA foi
de R$22,07 por ação, conforme a tabela abaixo:
Preço

Preço

Preço

Preço de

Preço

Volume1

Volume2

(ações)

(R$)

Abril/2018

2.681.200

56.809.427,00

13,72

22,63

21,19

21,75

21,19

Maio/2018

1.418.800

30.479.002,00

21,25

21,95

21,48

21,69

21,48

Junho/2018

1.214.400

25.019.912,00

20,19

21,64

20,60

21,54

20,60

Mês/Ano

3

mínimo

4

máximo

5

médio

fechamento

6

ponderado7

(R$ por ação)

Julho/2018

664.700

14.118.625

20,55

21,68

21,24

21,29

21,24

Agosto/2018

172.300

3.730.766

20,92

22,59

21,65

22,04

21,65

Setembro/2018

1.205.400

26.508.303,00

21,60

22,96

21,99

22,60

21,99

Outubro/2018

1.871.300

41.139.878,00

21,41

23,23

21,98

22,00

21,98

Novembro/2018

345.200

7.511.435

21,40

22,00

21,76

21,80

21,76

Dezembro/2018

4.165.500

90.419.204,00

21,60

22,00

21,71

22,00

21,71

Janeiro/2019

698.000

15.328.192

21,77

22,20

21,96

22,00

21,96

Fevereiro/2019

1.341.100

29.448.673

21,87

22,13

21,95

22,06

21,96

Março/2019

56.618.000

1.257.209.182

22,06

22,57

22,29

22,37

22,21

Fonte: Bloomberg, em 1º de abril de 2019
(1) Refere-se ao volume total de ações negociadas no mês;
(2) Refere-se ao volume financeiro total negociado no mês;
(3) Refere-se ao preço mínimo de fechamento no mês;
(4) Refere-se ao preço máximo de fechamento no mês;
(5) Refere-se ao preço médio de fechamento no mês;
(6) Refere-se ao preço de fechamento no último dia do mês; e
(7) Refere-se à média do preço médio ponderado pelo volume no mês.

Por outro lado, a OPA foi lançada a um preço de R$23,71, sendo que o valor de (i) R$21,37 por ação será
pago em dinheiro, atualizado desde a data de fechamento da Aquisição de Controle até a data de liquidação
financeira da OPA (3 dias úteis após a realização do leilão, isto é, 10 de maio de 2019) pela taxa SELIC,
em moeda corrente nacional; e (ii) R$2,34 por ação será mantido em uma conta escrow, atualizado desde
a data de fechamento da Aquisição de Controle até a data de liquidação financeira da OPA e depósito na
conta escrow (3 dias úteis após a realização do leilão, isto é, 10 de maio de 2019) pela taxa SELIC e após
o depósito conforme rendimento das aplicações financeiras realizadas nos termos do contrato de escrow,
recursos esses que serão liberados conforme – e se aplicável – o mecanismo estabelecido na conta escrow
para pagamento dos Acionistas Vendedores (“Preço por Ação”).
O preço em questão está acima do preço calculado de acordo com o critério considerado mais adequado
para avaliar a Companhia, nos termos do laudo de avaliação emitido pelo Bank of America Merill Lynch
Banco Múltiplo S.A., instituição financeira especializada, escolhida em assembleia geral extraordinária de
acionistas da Companhia para avaliá-la (“Laudo de Avaliação” e “Avaliador”, respectivamente).
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De acordo com o Laudo de Avaliação, o preço “justo” pelas ações da Companhia estaria situado na faixa
indicativa entre R$15,88 e R$17,46 de acordo com o método Fluxo de Caixa Descontado (“Preço do
Laudo”). De acordo com o Avaliador, esse método é o mais adequado para avaliar o valor econômico da
Companhia porque captura a expectativa da Companhia no longo, médio e curto prazo, sendo capaz,
também, de capturar especificidades da Companhia, como a variação do capital de giro e os investimentos
necessários para atingir o crescimento de receita projetado.
O Conselho de Administração concorda que o Fluxo de Caixa Descontado constitui um método apropriado
para se chegar ao real valor de uma grande empresa em funcionamento, como é o caso da Companhia,
pelos motivos acima expostos, e entende que as premissas adotadas pelo Avaliador são compatíveis com
a realidade da Companhia e do mercado no qual atua.
Por essas razões e considerando que o preço oferecido pela OPA é significativamente maior que o Preço
do Laudo, estando dentro da expectativa do mercado demonstrada nas negociações dos últimos 12 meses,
o conselho de administração entende que a OPA atende ao interesse da Companhia e do conjunto de seus
acionistas.

A.2)

Em relação à liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade

Em relação ao segundo aspecto da conveniência e oportunidade da OPA em relação à liquidez dos valores
mobiliários de titularidade dos acionistas, cabe, de início, pontuar que, atualmente, as ações da Companhia
já apresentam um quadro de liquidez reduzida, haja vista que a Ofertante, direta e indiretamente, detém
mais de 70% das ações ordinárias de emissão da Companhia. Conforme consta da versão 11 do Formulário
de Referência de 2018 da Companhia, há, atualmente, 26,63% de ações em circulação (free float), o que
representa pouco mais que o mínimo de free float exigido pelo Novo Mercado:

Feita a introdução acima, passa-se a analisar o caso concreto. Considerando a estrutura proposta da OPA,
tem-se os seguintes cenários possíveis:
a) caso haja a adesão e anuência de mais de 2/3 das ações em circulação que se habilitarem ao
leilão OPA, a Companhia terá seu cancelamento de registro deferido.
b) Caso haja a adesão entre 1/3 e 2/3 das ações em circulação que se habilitarem ao leilão da OPA,
a Companhia manterá seu registro enquanto companhia aberta, mas deixará de pertencer ao Novo
Mercado.
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c) Caso a adesão seja menor que 1/3 das ações em circulação que se habilitarem ao leilão da OPA,
a Companhia manterá seu registro enquanto companhia aberta e, também, permanecerá no Novo
Mercado.
Em todos os cenários, caso o acionista minoritário, detentor de ações em circulação, deseje permanecer
na Companhia, sem alienar suas ações, há notória perda na liquidez de seus papéis. Isso porque, nos
cenários descritos acima, respectivamente: (a) a Companhia se tornará uma companhia fechada, sem
mercado secundário organizado para a negociação de suas ações, reduzindo drasticamente sua liquidez;
ou (b) a Companhia sairá do Novo Mercado, diminuindo a atratividade de suas ações no mercado
secundário; ou (c) a Companhia permanecerá no Novo Mercado, contudo, passará a ter float provavelmente
menor que o obrigatório do segmento (i.e., menos de 25% de ações em circulação, uma vez que
atualmente possui um free float de 26,6% e é razoável supor que a um Preço por Ação substancialmente
superior ao Preço do Laudo, deve haver alguma adesão à OPA que diminua tal percentual) e,
consequentemente, imporá à Companhia a necessidade de providências para sanar essa irregularidade, o
que poderá fazer, dentre outros, por meio de oferta subsequente de distribuição de ações (follow-on) com
a diluição dos acionistas atuais, dentre outros.
Quanto ao cenário “a”, cabe a ressalva, ainda, de que caso a Ofertante adquira mais de 95% das ações
em circulação, poderá promover, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, o resgate compulsório dos
acionistas minoritários que não aderiram à OPA, excluindo-os do quadro societário da Companhia.
Em resumo, tem-se os três cenários abaixo:

Dessa forma, o Conselho de Administração entende que a liquidez das ações da Companhia não é um fator
que se contraponha à conveniência e oportunidade da OPA. Na realidade, de acordo com o que foi acima
exposto, entende-se que a OPA pode ser um evento de liquidez importante aos acionistas minoritários,
considerando que, após sua realização, haverá perda significativa de liquidez em todos os cenários
possíveis.
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B)

Repercussões da OPA

Em relação à Aquisição do Controle, tendo em vista que a OPA está sendo lançada pela Ofertante, na
qualidade de atual acionista controladora da Companhia, seu objetivo final é consolidar o controle e
efetivamente integrar a Companhia ao grupo Kroton.
Conforme consta das projeções para o exercício de 2019, divulgadas pela Companhia em 29 de março de
2019, a nova gestão – já promovida pela Ofertante desde outubro de 2018 – ambiciona a integração da
Companhia ao grupo Kroton, com aperfeiçoamentos operacionais, o que inclui a elaboração de um time
sinérgico e qualificado para desempenhar as atividades na Companhia.
Adicionalmente, o Conselho de Administração entende que o cancelamento do registro da Companhia como
emissora de valores mobiliários, bem como sua saída do Novo Mercado, está alinhado ao interesse da
Companhia, tendo em vista: (i) a concentração das ações de emissão da Companhia em um único acionista
que representará mais de 70% do total de seu capital social; (ii) como consequência do primeiro aspecto,
a reduzida liquidez das ações de emissão da Companhia; e (iii) os elevados custos para manutenção do
registro de companhia aberta e do compliance com as regras aplicáveis (por exemplo, anuidade da CVM e
da B3, custos de manutenção de departamento de relações com investidores, contratação de conselheiros
independentes, manutenção de instituição escrituradora de ações, dentre outros), uma vez que a atual
controladora (Ofertante) da Companhia já é companhia aberta, recaindo sobre ela níveis também
sofisticados de governança e disclosure. Seria, nesse sentido, uma certa redundância operacional manter
3 companhias abertas no mesmo grupo Kroton (Kroton Educacional S.A., Saber Serviços Educacionais S.A.
e a Companhia).
Por fim, o Conselho de Administração pondera que os custos relativos à OPA (contratação de assessores
legais, instituição intermediária, Avaliador e liquidação da OPA junto à B3) estão sendo suportados
unicamente pela Ofertante, não impactando os resultados da Companhia.
C)

Planos estratégicos divulgados pela Ofertante

Considerando que os planos estratégicos divulgados pela Companhia já contemplam a integração da
Companhia ao grupo Kroton, o entendimento do Conselho de Administração é de que as atividades da
Companhia continuarão sendo desenvolvidas normalmente dentro do cenário de integração ao grupo
Kroton.
D)

Alternativas à aceitação da OPA

Em atendimento ao Regulamento do Novo Mercado, o Conselho de Administração se manifesta, ainda, a
respeito das alternativas à aceitação da OPA disponíveis no mercado, segregadas pelo momento em que
podem ocorrer.

D.1)

Antes da realização do leilão

Antes da realização do leilão da OPA, os acionistas titulares de ações em circulação da Companhia possuem
a opção de alienar suas ações, tanto em transações privadas quanto em transações realizadas no ambiente
da B3.
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No caso das transações privadas, via de regra, as partes (comprador e vendedor) são livres para negociar
o preço das ações. Tal liberdade não se aplica no caso de o comprador das ações ser a própria Ofertante
ou pessoa vinculada, uma vez que, durante a OPA, estes não podem adquirir ações da Companhia por
preço superior ao da OPA, sob pena de ter que aumentar o preço da OPA em até 24 horas.
Em relação às operações realizadas no ambiente da B3, é importante ressaltar que o valor da cotação das
ações da Companhia tem sido, até a presente data, inferior ao preço da OPA, conforme explicitado no item
A.1 acima.

D.2)

Após a realização bem-sucedida do leilão

Conforme o disposto no Edital e no parágrafo 2.º do artigo 10 da Instrução CVM 361, caso, em decorrência
da realização da OPA, o quórum para cancelamento de registro (no mínimo, 2/3 das ações em circulação
habilitadas para o leilão) seja obtido, a Ofertante deverá adquirir todas as ações remanescentes de
titularidade de acionistas que desejem vendê-las durante o período de 3 meses seguintes ao leilão, ou seja,
até 07 de agosto de 2019. Diante disso, qualquer acionista minoritário que deseje vender suas ações para
a Ofertante, poderá apresentar um pedido ao escriturador para tal efeito.
A Ofertante, nesse caso, estará obrigada a adquirir tais ações e pagará aos respectivos acionistas o mesmo
preço pago na OPA, em moeda corrente nacional, ajustado pela variação da taxa SELIC desde a data de
liquidação da OPA até a data do efetivo pagamento.
Caso o quórum de 2/3 não tenha sido atingido, mas o de 1/3 de ações em circulação habilitadas para o
leilão (quórum para a saída do Novo Mercado) sim, o período mencionado acima será de 1 mês após o
leilão, conforme o disposto no inciso II, parágrafo 2.º, do artigo 43 do Regulamento do Novo Mercado,
aplicando-se o mesmo procedimento.

D.3)

Após a realização bem-sucedida do leilão: permanência como acionista de companhia fechada

Caso após analisar os termos e condições da OPA, o acionista não deseje se habilitar para a oferta, há a
possibilidade de que escolha permanecer na Companhia1. Esse cenário impacta a liquidez destes acionistas,
na medida em que não será mais possível a negociação de ações da Companhia no ambiente de negociação
da B3.
E)

Outros pontos pertinentes

O Conselho de Administração entende que todos os aspectos pertinentes e relevantes da OPA já foram
considerados nas seções anteriores deste Parecer, tendo sido objeto de discussão e deliberação entre os
seus membros.
IV – Conclusões
Diante das considerações constantes deste Parecer, o Conselho de Administração manifesta-se
favoravelmente à aceitação da OPA pelos acionistas minoritários da Companhia.

1

A permanência na Companhia só será possível, desde que o resultado final da OPA não seja a aquisição de mais de 95% das ações
em circulação, o que dá ensejo ao “squeeze-out” mencionado acima.

SP - 25025982v3

O Conselho de Administração reitera novamente, contudo, que a análise e a tomada de decisão quanto à
aceitação da OPA são de responsabilidade exclusiva de cada acionista destinatário, não devendo tal análise
se pautar apenas na presente manifestação.
Por essa razão, recomenda-se aos acionistas minoritários (i) uma leitura atenta de toda a documentação
relativa à OPA disponibilizada nos endereços constantes do preâmbulo deste Parecer; e (ii) consultas a
seus respectivos assessores jurídicos e financeiros, visando a lhes permitir uma decisão substanciada sobre
a aderência à OPA, com plena compreensão de seus procedimentos, condições e consequências.
***
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