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 29 DE MARÇO DE 2018
1.
DATA, HORA E LOCAL: Às 14 horas do dia 29 de março 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-Hardan.
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 a alteração da data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a qual
iria ocorrer em 27 de abril de 2018, para 30 de abril de 2018;

4.3.

Ratificar a manifestação favorável à aprovação do Relatório da Administração, das
Demonstrações Financeiras da Companhia e suas Notas Explicativas,
acompanhadas do relatório (parecer) dos auditores independentes e do parecer do
Comitê de Auditoria e Risco Estatutário, referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2017, os quais estão em condições de serem votados a
aprovados pela Assembleia Geral Ordinária;
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4.4.

Recomendar à Assembleia Geral Ordinária a aprovação da destinação do resultado
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, o qual prevê que o lucro
líquido seja destinado para compensação dos prejuízos acumulados de exercícios
sociais anteriores, os quais, em 31 de dezembro de 2017, totalizavam
R$469.301.599,12 (quatrocentos e sessenta e nove milhões, trezentos e um mil,
quinhentos e noventa e nove reais e doze centavos). Desta forma, não haveria
distribuição de dividendos, inclusive dividendo obrigatório;

4.5.

Consignar o recebimento, nesta data, pela Companhia, da renúncia apresentada pelo
Sr. Guilherme Alves Mélega, brasileiro, em união estável, economista, portador
da Cédula de Identidade RG nº 13.022.385-2 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o
nº 154.204.718-84, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 7221, 1º andar,
Pinheiros, CEP 05425-902, ao cargo de Diretor Executivo da Companhia, para o
qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada
em 02 de maio de 2017, cuja ata foi registrada na JUCESP sob o nº 314.198/17-9,
em sessão de 10 de julho de 2017. A renúncia apresentada encontra-se anexa a
presente ata e arquivada na sede da Companhia;

4.6.

Aprovar a proposta de remuneração global anual da Administração da Companhia
para o exercício social de 2018, e sua submissão à Assembleia Geral Ordinária da
Companhia, no montante de até R$ 24.115.000,00 (vinte e quatro milhões e cento
e quinze mil reais), sendo até R$23.700.000,00 (vinte e três milhões e setecentos
mil reais) para os membros da Diretoria Estatutária e até R$415.000,00
(quatrocentos e quinze mil reais) para os membros do Conselho de Administração;

4.7.

Estabelecer e aprovar o valor global de até R$ 45.900.000,00 (quarenta e cinco
milhões e novecentos mil reais) referentes a participação nos resultados para
distribuição aos Diretores e empregados da Companhia e suas controladas; e

4.8.

Autorizar os Diretores da Companhia a tomar todas e quaisquer providências
necessárias para o bom e fiel cumprimento das deliberações tomadas.

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.
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,
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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, 29 de março de 2018.

___________________________________
Eduardo Silveira Mufarej
Presidente

__________________________________
Carolina Bottura Palenga Zanotta
Secretária
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