SOMOS EDUCAÇÃO S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 02.541.982/0001-54
NIRE 3530017583-2
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA
SOMOS EDUCAÇÃO S.A., REALIZADAS CUMULATIVAMENTE EM 29 DE ABRIL
DE 2019.
1.
Local, Hora e Data: Na sede social da Somos Educação S.A. (“Companhia”),
situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas,
7.221, 1º andar, Setor B, Pinheiros, CEP 05425-902, às 11:00hs do dia 29 de abril de
2019.
2.
Presença, Convocação e Publicações: Presentes acionistas representando
71,03% do capital votante da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de
Presença de Acionistas da Companhia. Presentes também: (a) Bruno Cesar Vieira da
Silva, representante da KPMG Auditores Independentes, em atenção ao disposto no
artigo 134, §1º, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei 6.404/76”); e (b)
Francisco Passos, Coordenador do Comitê de Auditoria da Companhia, por meio de
conferência telefônica.
Edital de convocação publicado (a) no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em suas
edições de 29, 30 de março e 02 de abril de 2019, nas folhas 543, 342 e 94,
respectivamente; e (b) no jornal “O Estado de São Paulo”, em suas edições de 29, 30
de março e 01 de abril de 2019, nas folhas B17, B2 e B4, respectivamente, bem como
disponibilizado para consulta em 29 de março de 2019 no website da Companhia
(ri.somoseducacao.com.br) e enviado na mesma data à Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) e à B3 – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).
Relatório da administração, demonstrações financeiras da Companhia; parecer dos
auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2018, publicados no dia 29 de março de 2019 (a) no Jornal “O Estado de São Paulo”,
páginas 1 a 6, e (b) no Diário Oficial do Estado de São Paulo, páginas 382 a 393 do
Caderno Empresarial, bem como arquivados na sede social da Companhia e
disponibilizados nos websites da Companhia, da CVM e da B3, dessa forma, foi
dispensada a publicação dos avisos de que trata o caput do art. 133 da Lei nº 6.404/76,
conforme alterada (“LSA”), tendo em vista o disposto no parágrafo 5º do referido artigo.
3.
Voto a distância: Em observância às disposições da Instrução CVM nº 481/09,
e tendo em vista que não foram enviados boletins de voto à distância à Companhia
referente às presentes Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, não foi realizada
a leitura do mapa de votação sintético consolidado dos votos proferidos à distância.

4.
Mesa: Presidente: Sr. Carlos Alberto Bolina Lazar; Secretária: Sra. Marina
Malveira Theil.
5.
Ordem do Dia: (4.1) Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e deliberar acerca do relatório da administração e
auditores independentes e do relatório do Comitê de Auditoria e Risco da Companhia
das demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em
31 de dezembro de 2018; (ii) deliberar acerca da proposta de destinação do lucro líquido
do exercício social de 2018 e distribuição de dividendos; (4.2) Em Assembleia Geral
Extraordinária: (i) fixar o limite de valor da remuneração global anual dos
administradores da Companhia referente ao exercício social de 2019.
6.
Leitura de Documentos, Recebimento de Votos e Lavratura da Ata:
(1) Dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias a
serem deliberadas nas Assembleias Geral Ordinária e Extraordinária, uma vez que são
do inteiro conhecimento dos acionistas; (2) Aprovada, também, por unanimidade, a
lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com a omissão das
assinaturas da totalidade dos acionistas, devendo as declarações de voto, protestos e
dissidências porventura apresentados ser numerados, recebidos e autenticados pela
Mesa e arquivados na sede da Companhia, tudo nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º,
da Lei 6.404/76.
7.
Deliberações: Após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem
do dia, foram tomadas, com a abstenção dos legalmente impedidos, as seguintes
deliberações:
Em Assembleia Geral Ordinária:
(i)
foram aprovadas, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido
computados 186.189.935 votos favoráveis, conforme mapa de votação em anexo à
presente ata (Anexo I), as contas dos administradores e as demonstrações financeiras,
acompanhadas do relatório da administração, do parecer dos auditores independentes
e do relatório do Comitê de Auditoria e Risco da Companhia, referentes ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2018.
(ii)
foi aprovado, sem reservas ou ressalvas, por unanimidade dos acionistas
presentes, tendo sido computados 186.189.935 votos favoráveis, conforme mapa de
votação em anexo à presente ata (Anexo I), nos termos propostos pela Administração
da Companhia, que em razão do prejuízo no montante de R$ 399.465.867,89 (trezentos
e noventa e nove milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e
sete reais e oitenta e nove reais), não haverá destinação do lucro líquido do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2018.
Em Assembleia Geral Extraordinária:
(i)
foi aprovado, sem reservas ou ressalvas, por unanimidade dos acionistas
presentes, tendo sido computados 186.189.935 votos favoráveis, conforme mapa de

votação em anexo à presente ata (Anexo I), nos termos propostos pela Administração
da Companhia, a remuneração global e anual da Administração da Companhia para o
exercício social de 2019, no montante de R$ 10.097.522,29 (dez milhões, noventa e
sete mil, quinhentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos), sendo estimado que
(i) R$ 7.485.763,78 (sete milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, setecentos e
sessenta e três reais e setenta e oito centavos) componham a Remuneração Fixa e
Variável e (ii) R$ 2.611.788,51 (dois milhões, seiscentos e onze mil, setecentos e oitenta
e oito reais e cinquenta e um centavos) componham a remuneração com base no Plano
de Ações Restritas da Kroton Educacional S.A., controladora da Companhia, decorrente
do exercício de ações restritas passíveis de serem exercidas ao longo do ano de 2019.
8.
Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Consigna-se que
foi recebida uma manifestação em separado da acionista Thunnus Participações S.A.,
que foi autenticada pela mesa e ficará arquivada na sede da Companhia. Nada mais
havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura
da presente ata, que, lida, conferida e achada conforme, foi por todos assinada. São
Paulo, SP, 29 de abril de 2019. Assinaturas: Carlos Alberto Bolina Lazar, Presidente da
Mesa; Marina Malveira Theil, Secretária da Mesa; Carlos Alberto Bolina Lazar, Diretor
de Relações com Investidores da Companhia, Bruno Cesar Vieira da Silva,
Representante da KPMG Auditores Independentes; Acionistas Presentes: Thunnus
Participações S.A., representada por Marina Malveira Theil.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, SP, 29 de abril de 2019.
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Anexo I Mapa de Votos
Para fins do artigo 30, § 4º da Instrução CVM 480, as deliberações tomadas nos subitens
do item 7 da ata desta Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, receberam a
quantidade de votos indicada a seguir:
Assembleia Geral Ordinária
Votos a
Favor
Aprovar as contas dos administradores , 186.189.935
examinar, discutir e deliberar acerca do
(71,03%)
relatório de administração, bem como
aprovar as demonstrações financeiras da
Companhia, referentes ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2018
Aprovar a proposta de destinação do lucro 186.189.935
líquido do exercício de 2018 e distribuição de
(71,03%)
dividendos,
conforme
proposta
da
administração da Companhia
Assembleia Geral Extraordinária
Item
Votos a
Favor
Fixar o limite de valor da remuneração global 186.189.935
anual dos administradores da Companhia
(71,03%)
para o exercício social de 2019.
Item

Votos a
Contra
0

Abstenções

0

0

Votos a
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0

Abstenções

0

0
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