SOMOS EDUCAÇÃO S.A.
CNPJ nº 02.541.982/0001-54
NIRE 35530017583-2
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os senhores acionistas da Somos Educação S.A. (“Companhia”) convocados para se
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), a se realizar no dia 11 de junho
de 2019, às 11:00hs, na sede social da Companhia, situada na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 7.211, 1º andar, Setor B, Pinheiros, CEP 05425902, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
(i)

resgate, nos termos do art. 4º, §5º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976
(“LSA”), da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia
remanescentes em circulação no mercado após o leilão no âmbito da oferta pública
unificada para aquisição de ações de emissão da Companhia, formulada pela Saber
Serviços Educacionais S.A. (“Ofertante” e “OPA”, respectivamente), realizado em 7
de maio de 2019, nos termos no edital da OPA publicado em 3 de abril de 2019
(“Edital”), pelo mesmo preço por ação pago no âmbito da OPA, em moeda corrente
nacional, ajustado pela variação do índice referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - Selic do Banco Central do Brasil entre a data de liquidação
do leilão da OPA e a data de pagamento do resgate; e

(ii)

autorização aos administradores da Companhia para praticarem todos os atos
necessários à efetivação da deliberação acima.

Instruções Adicionais:
Para tomar parte na Assembleia, o acionista deverá apresentar à Companhia, antes ou na data
de realização da Assembleia, (i) comprovante expedido pela instituição financeira depositária
das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do artigo 126 da LSA; e (ii)
documento de identificação e 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 à Assembleia munido de documentos
que comprovem sua identidade. Para fins de melhor organização da Assembleia,
recomendamos o envio à Companhia, com antecedência de 72 (setenta e duas) horas da data
de realização da Assembleia, de cópia simples dos documentos informados neste item.
Considerando que, após o leilão da OPA, a Ofertante passou a ser titular de aproximadamente
99,84% do capital da Companhia, propõe-se o resgate compulsório de até 429.997 ações
ordinárias que são detidas pelos acionistas minoritários, sendo que tal montante poderá ser
reduzido tendo em vista que até a data de realização da assembleia poderão ocorrer alienações
subsequentes por acionistas que não participaram da OPA, nos termos do Edital.
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O valor a ser pago aos acionistas minoritários pelo resgate será correspondente ao preço por
ação pago pela Ofertante na OPA, conforme descrito acima, seguindo as mesmas condições
de pagamento da OPA, sendo que a parcela à vista deverá ser paga em até 15 dias contados
da data da Assembleia. O valor correspondente à parcela retida do valor das ações resgatadas
será depositado em uma conta escrow e será liberado seguindo as mesmas regras de liberação
descritas no Edital.
Os documentos e informações relativos à matéria a ser deliberada na Assembleia encontramse à disposição dos acionistas na sede social da Companhia.

São Paulo, 25 de maio de 2019.

Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto
Presidente do Conselho de Administração
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