FATO RELEVANTE
KROTON EDUCACIONAL S.A.

SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A.

SOMOS EDUCAÇÃO S.A.

CNPJ/MF nº 02.800.026/0001-40

CNPJ/MF nº 03.818.379/0001-30

CNPJ n.º 02.541.982/0001-54

NIRE 31.300.025.187

NIRE 31.300.121.445

NIRE 35.300.175.832

Companhia Aberta

Companhia Aberta

Companhia Aberta

A KROTON EDUCACIONAL S.A. (B3: KROT3; OTCQX: KROTY) (“KROTON”), a SABER SERVIÇOS
EDUCACIONAIS S.A. (“SABER”) e a SOMOS EDUCAÇÃO S.A. (B3: SEDU3) (“SOMOS”), em continuidade às
recentes comunicações relacionadas à aquisição do controle acionário da SOMOS pela SABER (“Operação”)
pactuada no Contrato de Compra e Venda de Participações Societárias e Outras Avenças, celebrado em 23 de
abril de 2018 (“Contrato”), informam o quanto segue:
1. A conclusão da Operação permanece sujeita a determinadas condições precedentes estabelecidas no Contrato.
Em preparação aos atos do fechamento da Operação, o Conselho de Administração da SOMOS aprovou, em 04
de outubro de 2018, a convocação de Assembleias Gerais da SOMOS, cuja eficácia das deliberações ou instalação,
conforme o caso, estará condicionada ao fechamento da Operação. Informações detalhadas acerca de tais
Assembleias Gerais constarão dos respectivos Editais de Convocação, Propostas da Administração e Manuais das
Assembleias que serão divulgados nesta data nos termos da Lei e da regulamentação aplicável.
2. Adicionalmente, no prazo de até 30 dias após o fechamento da Operação, a SABER informa que submeterá à
CVM pedido de registro de oferta pública para aquisição da totalidade das ações de emissão da SOMOS por
alienação de controle, unificada com oferta pública visando o fechamento de capital e saída da SOMOS do
segmento Novo Mercado da B3. Os termos e condições de referida oferta pública unificada serão oportunamente
divulgados pela SABER.
Os acionistas e o mercado em geral permanecerão informados sobre quaisquer desenvolvimentos relevantes em
relação aos fatos ora comunicados.
São Paulo, 05 de outubro de 2018.
Carlos Alberto Bolina Lazar
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