SOMOS EDUCAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 02.541.982/0001-54
NIRE 35.300.175.832
Companhia Aberta de Capital Autorizado
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2018
1. DATA, HORA E LOCAL: Às 9 horas do dia 14 de maio de 2018, na sede social da Somos
Educação S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida das Nações Unidas, 7221, 1º andar,
Setor B, Pinheiros, CEP 05425-902, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação prévia enviada aos membros do Conselho
de Administração da Companhia, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia.
Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia: Eduardo
Silveira Mufarej (Presidente), Marcelo Guimarães Lopo Lima (Vice-Presidente), José Carlos
Reis de Magalhães Neto, Kristian Schneider Huber, Marcos Antônio Magalhães (Conselheiro
Independente), Wolfgang Stephan Schwerdtle (Conselheiro Independente) e Mohammed
Ahmed Al-Hardan1.
3. MESA: Eduardo Silveira Mufarej, Presidente; e Carolina Bottura Palenga Zanotta,
Secretária.
4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Discutidas as matérias constantes da Ordem do
Dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram por unanimidade de
votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas:
4.1.
Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração
na forma de sumário;
4.2.
Aprovar as Informações Trimestrais – ITR da Companhia, referentes ao primeiro
trimestre de 2018, elaboradas nos termos da legislação aplicável;
4.3.
Consignar que: (a) em 23 de abril de 2018, foi celebrado “Contrato de Compra e
Venda de Ações e Outras Avenças” entre Saber Serviços Educacionais Ltda. (nova
denominação social da Sistema Pitágoras de Educação Sociedade Ltda., CNPJ/MF nº
03.818.379/0001-30), sociedade indiretamente controlada pela Kroton Educacional S.A. e, de
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outro lado, determinados fundos de investimentos geridos pela Tarpon Gestora de Recursos
S.A. que são os acionistas controladores da Companhia (“Contrato”), com o objetivo de
regular a compra e venda de participação societária representando o controle da Companhia
(“Operação”); e (b) o fechamento da Operação está sujeito à satisfação de determinadas
condições suspensivas previstas no Contrato2,
4.4.
Em vista da Operação e em face do disposto nas cláusulas 6.1.2 e 6.1.3 do 1º Plano de
Remuneração da Companhia aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia
realizada em 19 de março de 2015 e aditado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada
em 22 de janeiro de 2018 (“1º Plano”) e nas cláusulas 6.4, 6.4.1 e 6.4.2 do 2º Plano de
Remuneração da Companhia aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia
realizada em 22 de janeiro de 2018 (“2º Plano”), faz-se necessário realizar ajustes aos referidos
planos de remuneração em ações da Companhia, bem como tomar providências relativas aos
programas atualmente em vigor, da seguinte forma:
(a) determinar que, sujeito aos itens 4.4 (e) e 4.4 (i), não será realizada a outorga do quarto
programa previsto para o ano de 2018 no âmbito do 1º Plano;
(b) determinar que, sujeito aos itens 4.4 (e) e 4.4 (i), não será realizada a outorga do segundo
programa previsto para o ano de 2018 no âmbito do 2º Plano;
(c) determinar que, condicionado ao fechamento da Operação, todas as ações já outorgadas
no âmbito do 1º Plano e do 2º Plano terão o correspondente prazo de carência
automaticamente antecipado para a data do fechamento da Operação, caso tal prazo não
tenha transcorrido na referida data de fechamento, nos termos da cláusula 6.1.2 do 1º
Plano e da cláusula 6.4 do 2º Plano;
(d) determinar que todas as ações outorgadas no âmbito do 1º Plano e do 2º Plano terão as
restrições de transferência (lock-up) liberadas e passarão a ser livres para transferência
pelo participante a partir da data de fechamento da Operação;
(e) observados os termos do Anexo 9.1(xvii) do Contrato, aprovar a outorga de ações da
Companhia a administradores e funcionários da Companhia e de suas controladas e
subsidiárias integrais, condicionadas ao fechamento da Operação, a serem realizadas no
âmbito do 1º Plano e/ou do 2º Plano (“Outorga Condicionada”);
(f) aprovar que a Outorga Condicionada contará com a antecipação do saldo remanescente
do Limite Global, conforme definido no 1º Plano e no 2º Plano;
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(g) de forma a operacionalizar a Outorga Condicionada, aprovar a minuta do “Contrato de
Remuneração em Ações sob Condição Suspensiva” que será celebrado com cada um dos
participantes aprovados por este Conselho, que regula os termos e condições da
remuneração em ações sob determinada condição suspensiva, os quais se encontram
arquivados na sede da Companhia, cujos efeitos estarão condicionados ao fechamento da
Operação e à aprovação pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser
convocada por este Conselho, dos ajustes aos Planos, conforme necessários para
viabilizar a Outorga Condicionada nos termos aqui dispostos;
(h) determinar que, condicionado ao fechamento da Operação, o pagamento de determinadas
ações outorgadas nos termos aqui previstos poderá, a critério da Companhia, ser realizado
em dinheiro, inclusive com relação à outorga prevista no “Contrato de Remuneração em
Ações sob Condição Suspensiva”;
(i) determinar que, caso ocorra o fechamento da Operação, as outorgas de ações do 1º Plano
e do 2º Plano que não tiverem sido outorgadas até o fechamento da Operação, se houver,
caducarão de pleno direito sem direito à indenização e o 1º Plano e do 2º Plano serão
automaticamente extintos; e
(j) determinar que, em caso de não ocorrência do fechamento da Operação, o 1º Plano e o 2º
Plano, bem como todas as outorgas realizadas no âmbito de tais planos, continuarão a
vigorar in status quo ante, ficando as deliberações tomadas neste item 4.3, subitens (c) a
(f), sem efeito e devendo este Conselho determinar que sejam feitas as outorgas
mencionadas neste item 4.4 (a) e (b) não realizadas.
4.5.
Autorizar os Diretores da Companhia a tomar todas e quaisquer providências
necessárias para o bom e fiel cumprimento das deliberações aqui tomadas, inclusive a
celebração do “Contrato de Remuneração em Ações sob Condição Suspensiva” com cada um
dos participantes aprovados por este Conselho, nos termos do item 4.4 (g) acima; e
4.7.
Encerradas as deliberações das matérias constantes da ordem do dia, o Conselho
passou à apreciação do Plano de Metas Comerciais da Companhia para os ciclos de 2018 e
2019. A apresentação das Metas Comerciais encontra-se arquivada na sede da Companhia.
5. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, a
reunião foi interrompida pelo tempo necessário à lavratura dessa ata, que, lida e achada em
ordem, foi aprovada e assinada por todos os presentes.
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6. ASSINATURAS: Mesa: Eduardo Silveira Mufarej, Presidente; e Carolina Bottura Palenga
Zanotta, Secretária. Conselheiros Presentes: Eduardo Silveira Mufarej (Presidente), Marcelo
Guimarães Lopo Lima (Vice-Presidente), José Carlos Reis de Magalhães Neto, Kristian
Schneider Huber, Marcos Antônio Magalhães (Conselheiro Independente), Wolfgang Stephan
Schwerdtle (Conselheiro Independente) e Mohammed Ahmed Al-Hardan.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 14 de maio de 2018.

___________________________________
Eduardo Silveira Mufarej
Presidente

__________________________________
Carolina Bottura Palenga Zanotta
Secretária
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