POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

1.

Objetivo

1.1.
A presente Política de Transações com Partes Relacionadas ("Política") tem por objetivo
estabelecer as regras e os procedimentos a serem observados pela SOMOS Educação S.A.
("SOMOS Educação" ou "Companhia"), suas Subsidiárias e todos os seus respectivos
funcionários, administradores e acionistas em transações envolvendo partes relacionadas, com a
finalidade de assegurar que as decisões da Companhia sejam tomadas tendo em vista os interesses
da Companhia e de seus acionistas.
2.

Abrangência

2.1.

Esta Política aplica-se a todas as entidades do grupo SOMOS Educação.

3.

Definições

3.1.
Para os fins da presente Política, são consideradas “Partes Relacionadas” as pessoas ou
entidades que estão relacionadas com a Companhia e/ou qualquer de suas Subsidiárias, sendo
que:
(i)

(ii)

considera-se que uma pessoa está relacionada com a Companhia e/ou qualquer
de suas Subsidiárias, quando essa pessoa ou um membro próximo de sua família:
(a)

tiver o controle pleno ou compartilhado da Companhia e/ou qualquer de
suas Subsidiárias;

(b)

tiver influência significativa sobre a Companhia e/ou qualquer de suas
Subsidiárias; ou

(c)

for Membro Chave da Administração da Companhia ou de suas
Subsidiárias.

considera-se que uma entidade está relacionada com a Companhia e/ou qualquer
de suas Subsidiárias, quando essa entidade:
(a)

fizer parte do mesmo grupo econômico da Companhia ou de qualquer de
suas Subsidiárias;

(b)

for coligada, controlada ou controladora da Companhia ou de qualquer de
suas Subsidiárias;
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3.2.

4.

(c)

e a Companhia ou qualquer de suas Subsidiárias estiverem sob o controle
conjunto (joint venture) de uma terceira entidade ou de uma ou mais
pessoas;

(d)

for entidade controlada em, de modo pleno ou sob controle conjunto ou
significativamente influenciada por, ou em que o poder de voto
significativo nessa entidade reside em, direta ou indiretamente, qualquer
pessoa referida no item 3.1(i).(a) acima; ou

(e)

for um plano de benefícios pós-emprego cujos beneficiários são os
empregados da Companhia, de qualquer de suas Subsidiárias ou de
qualquer entidade que seja parte relacionada com a Companhia.

Para os fins da presente Política:
(i)

“Condições de Mercado” são aquelas condições para as quais foram respeitados
o tratamento equitativo, a transparência, a boa-fé, a ética aos participantes na
transação e a legislação aplicável, de forma a permitir que estes possam
apresentar suas propostas de negócio dentro das mesmas regras, práticas de
mercado, condições e premissas, com deveres e obrigações usualmente
acordados com os demais clientes, fornecedores e prestadores de serviços da
Companhia ou de qualquer de suas Subsidiárias, que não sejam Partes
Relacionadas;

(ii)

“Coligada” significa a sociedade sobre a qual a Companhia tem Influência
significativa e que não se configura como controlada ou controlada em conjunto
(joint venture);

(iii)

“Membros Chave da Administração” são aquelas pessoas que têm autoridade e
responsabilidade pelo planejamento, direção e controle das atividades da
Companhia ou qualquer de suas Subsidiárias, direta ou indiretamente, incluindo
qualquer administrador;

(iv)

“Subsidiárias” significam as sociedades controladas, Coligadas ou controladas
em conjunto (joint venture) pela Companhia, bem como outras sociedades nas
quais a Companhia tenha influência significativa; e

(v)

“Transação com Parte Relacionada” é a transferência de recursos, serviços,
direitos ou obrigações entre a Companhia ou qualquer de suas Subsidiárias e
uma Parte Relacionada, independentemente de ser cobrado um preço em
contrapartida.

Regras para Transações envolvendo Partes Relacionadas
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4.1.
Toda Transação com Parte Relacionada deverá ser formalizada com observância dos
seguintes critérios:
(i)

ser realizada em Condições de Mercado;

(ii)

ter a devida transparência quanto aos termos da transação e finalidade do
negócio, com indicação dos impactos para a Companhia (conforme aplicável);

(iii)

ser previamente aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia,
observado o disposto no item 5.1(i) abaixo; e

(iv)

ser divulgada pela Companhia e/ou por suas Subsidiárias, quando assim exigido
pela legislação e regulamentação em vigor (conforme aplicável).

4.1.1. Com relação ao item (ii) acima, a Companhia deverá divulgar, nas notas
explicativas das Demonstrações Financeiras, de acordo com as melhores práticas de governança
aplicáveis, as Transações com Partes Relacionadas com detalhes suficientes para identificação
das Partes Relacionadas envolvidas e respectivas condições do negócio.
4.3.
São vedadas as Transações com Partes Relacionadas nas seguintes situações (exceto
quando aprovadas pelos órgãos competentes da Companhia):
(i)

quando realizadas em condições que não se enquadrem no conceito de
Condições de Mercado;

(ii)

quando realizadas com pessoas jurídicas que sejam Partes Relacionadas que não
compreendam atividades regulares e comumente exercidas por referidas
pessoas jurídicas no curso normal de seus negócios; ou

(iii)

concessão de empréstimos para Membros Chave da Administração;

4.4.
São consideradas exceções às Transações com Partes Relacionadas as seguintes
operações:
(i)

quaisquer pagamentos realizados pela Companhia ou qualquer de suas
Subsidiárias relacionados ao cumprimento de obrigações previamente
aprovadas pelos respectivos órgãos da administração em observância às
disposições estatutárias aplicáveis;

(ii)

o adiantamento de verbas remuneratórias de qualquer espécie, incluindo, sem
limitação, bônus, programas de opção de compra de ações e/ou de remuneração
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baseada em ações, para Membros Chave da Administração e respectivos
funcionários; e
(iii)

operações realizadas entre a Companhia e sociedades domiciliadas no Brasil em
que esta detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social, bem
como operações realizadas entre estas últimas.

5.

Competências e Responsabilidades

5.1.

Conselho de Administração. Compete ao Conselho de Administração da Companhia:

5.2.

(i)

aprovar Transações com Partes Relacionadas cujo valor seja superior a
R$10.000.000,00 (dez milhões de Reais), conforme previsto no artigo 19, inciso
XX, do Estatuto Social da Companhia;

(ii)

aprovar e revisar esta Política com o objetivo de mantê-la atualizada e adequada
aos seus objetivos; e

(iii)

analisar e questionar a Diretoria da Companhia ou de suas Subsidiárias sempre
que entender que a Política não esteja sendo cumprida.

Diretoria. Compete à Diretoria da Companhia e de suas Subsidiárias:
(i)

aprovar Transações com Partes Relacionadas cujo valor seja igual ou inferior a
R$10.000.000,00 (dez milhões de Reais);

(ii)

cumprir e executar a presente Política, aprovando Transações com Partes
Relacionadas nos termos aqui previstos e de acordo com os limites de alçada
aprovados em Reunião da Diretoria realizada em 30 de abril de 2015; e

(iii)

reportar, anualmente, todas as Transações com Partes Relacionadas efetuadas
no período ao Comitê de Auditoria e Risco.

5.3.
Departamento Jurídico. Caberá ao departamento jurídico assessorar o Conselho de
Administração, a Diretoria da Companhia e o Comitê de Auditoria e Risco na análise das
informações e documentos relacionados às Transações com Partes Relacionadas, bem como
informar as áreas e pessoas responsáveis pelo monitoramento e cumprimento quanto aos termos
da Política.
5.4.
Comitê de Auditoria e Risco e Departamento de Auditoria Interna. O Comitê de Auditoria
e Risco da Companhia, juntamente com o departamento de auditoria interna, deverá avaliar e
monitorar, juntamente com a Diretoria da Companhia, a adequação das Transações com Partes
Relacionadas realizadas pela Companhia ou suas Subsidiárias, nos termos aqui previstos.
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6.

Disposições Gerais

6.1.
Os administradores da Companhia e de suas Subsidiárias, bem como os demais Membros
Chave da Administração da Companhia e de suas Subsidiárias, deverão respeitar as normas,
políticas, procedimentos e processos estabelecidos na presente Política.
6.2.
As violações à presente Política serão encaminhadas à área de compliance, que, sem
prejuízo de eventuais penalidades previstas na legislação e regulamentação aplicáveis, deverá
reportar o fato ao Diretor de Relações com Investidores e ao gestor dos envolvidos para que sejam
aplicadas as penalidades cabíveis, em observância às normas de conduta da Companhia.
6.3.
Esta Política entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de Administração
da Companhia e somente poderá ser alterada mediante deliberação e aprovação do Conselho de
Administração da Companhia.
6.4.
Uma vez aprovada pelo Conselho de Administração, esta Política será amplamente
divulgada internamente pela Companhia e por suas Subsidiárias, bem como colocada à disposição
dos acionistas, investidores e o mercado em geral, por meio da sua divulgação no website de
Relação com Investidores da Companhia (http://ri.somoseducacao.com.br).

***
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