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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
1.
Ficam os senhores acionistas da Somos Educação S.A. (“Companhia”) convocados
para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária
(“Assembleias”), a se realizarem, concomitantemente, no dia 29 de abril de 2019, às
11:00hs, na sede social da Companhia, situada localizada na Avenida das Nações Unidas,
7221, 1o andar, Setor B, Pinheiros, CEP 05425-902, Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
Em Assembleia Geral Ordinária:
(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar acerca das
demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2018; e
(ii) deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social de
2018 e distribuição de dividendos;
Em Assembleia Geral Extraordinária:
(i) fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da
Companhia para o exercício social de 2019.
Esclarecimentos:
Para tomar parte nas Assembleias, o acionista deverá apresentar à Companhia, antes
ou na data de realização das Assembleias, (i) comprovante expedido pela instituição
financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma
do artigo 126 da Lei 6.404/76; e (ii) instrumento de mandato, devidamente regularizado
na forma da lei e do Estatuto Social da Companhia, na hipótese de representação do
acionista. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer às Assembleias
munido de documentos que comprovem sua identidade. Para fins de melhor organização
das Assembleias, recomendamos o envio à Companhia, com antecedência de 72 (setenta

e duas) horas que antecedem à data de realização das Assembleias, de cópia simples
dos documentos informados neste item.
O acionista que desejar poderá optar por exercer o seu direito de voto por meio do
sistema de votação a distância, nos termos da Instrução CVM nº 481/09, enviando o
correspondente boletim de voto a distância por meio de seus respectivos agentes de
custódia ou diretamente à Companhia, conforme as orientações constantes do item 12.2
do Formulário de Referência da Companhia e do Boletim de Voto a Distância.
Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, em observância
ao Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, bem como no seu site de Relações com Investidores
(www.somoseducacao.com/ri) e nos sites da Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br), cópias dos documentos referentes às
matérias constantes da ordem do dia, incluindo aqueles exigidos pela Instrução CVM nº
481/2009.
Belo Horizonte, 29 de março de 2019.
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