BAHEMA EDUCAÇÃO S.A.
CNPJ nº 45.987.245/0001-92
NIRE 35.300.185.366
Companhia Aberta
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021
1.

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 30 de abril de 2021, às 9:00 horas, na sede social da

Bahema Educação S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1656, 9º andar, conjunto 9A, Jardim Paulistano, CEP 01451001.
2.

PUBLICAÇÕES E CONVOCAÇÃO: (i) Relatório da Administração e demonstrações

financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório e parecer emitidos pelos auditores
independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, publicados na
edição do dia 06 de abril de 2021 do Diário Oficial do Estado de São Paulo e do jornal O Dia, nas
páginas 05 a 11, e 07 a 08, respectivamente, bem como arquivados na sede social da Companhia
e disponibilizados nos websites da CVM, da B3 e da Companhia com 1 (um) mês de antecedência
da presente data, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei das Sociedades por Ações”) e da regulamentação da CVM aplicável; e (ii) Editais de
Convocação publicados nas edições dos dias 01, 06 e 07 de abril de 2021 do Diário Oficial do
Estado de São Paulo, páginas 114, 112 e 71, respectivamente, e do jornal O Dia, páginas 07, 21
e 06, respectivamente, nos termos do disposto nos artigos 124 e seguintes da Lei das Sociedades
por Ações.
3.

PRESENÇA: Presentes acionistas detentores de 1.550.572 ações ordinárias,

representando 69,15% (sessenta e nove vírgula quinze por cento) do capital social total da
Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, boletins de voto
a distância válidos recebidos por meio da Central Depositária da B3, do agente escriturador das
ações de emissão da Companhia ou diretamente pela Companhia. Também estavam à
disposição para atender a eventuais pedidos de esclarecimentos de acionistas: o Sr. Guilherme
Affonso Ferreira Filho, Diretor Financeiro e de Relação com Investidores da Companhia, na
qualidade de membro da administração da Companhia; e o Sr. Victor Henrique Fortunato
Ferreira, na qualidade de representante da BDO RCS Auditores Independentes (“BDO”),
auditores independentes da Companhia.

4.

MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Guilherme Affonso Ferreira Filho, que

que indicou, como Secretária, a Sra. Ana Cláudia Marques Spini.
5.

ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos

administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações
Financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório e parecer emitidos pelos Auditores
Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; (ii) deliberar
sobre a Proposta da Administração para a destinação dos resultados do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020; e (iii) deliberar sobre a remuneração anual e global dos
administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de
2021; e, em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Ratificar a celebração, pela Companhia, do
Memorando de Entendimentos vinculativo (“Memorando”), celebrado em 13 de novembro de
2020 entre a Companhia e os demais acionistas, investidores e debenturistas da Escola Mais
Educação S.A. (“Escola Mais”), e o consequente aumento de participação, pela Companhia, para
até 85,4% (oitenta e cinco por cento e quatro décimos) do capital social da Escola Mais, nos
termos do parágrafo primeiro do artigo 256, da Lei das Sociedades por Ações.
6.
LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA: (i) foi
dispensada a leitura do mapa de votação sintético consolidado dos votos proferidos por meio
de boletins de voto a distância, consoante o artigo 21-W, §4º da Instrução CVM nº 481, de 17
de dezembro de 2009 (“ICVM 481”), uma vez que tal documento foi divulgado ao mercado pela
Companhia em 29 de abril de 2021; (ii) as declarações de votos, protestos e dissidências
porventura apresentadas serão numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e ficarão
arquivadas na sede da Companhia, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei das Sociedades
por Ações; e (iii) foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua
publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o art. 130, §§ 1º e 2º,
da Lei das Sociedades por Ações.
7.

DELIBERAÇÕES: Após as discussões relacionadas às matérias constantes da Ordem do

Dia, os acionistas presentes deliberaram o que se segue:
I – Em Assembleia Geral Ordinária:
(i)

Aprovar, por unanimidade de votos dos acionistas titulares de ações da Companhia,

registradas as abstenções legais, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente

ata, sem quaisquer emendas ou ressalvas, as contas dos administradores, o Relatório da
Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia acompanhadas do Relatório e
Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2020;
(ii)

Consignar a apuração de prejuízo no exercício social encerrado em 31 de dezembro de

2020, no valor de R$45.877.961,58 (quarenta e cinco milhões, oitocentos e setenta e sete mil,
novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos), conforme constante das
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020 e aprovar, por unanimidade de votos dos acionistas titulares de ações da Companhia,
registradas as abstenções legais, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente
ata, sem quaisquer emendas ou ressalvas, que referido valor seja integralmente destinado para
a conta de prejuízos acumulados, não havendo, portanto, distribuição de dividendos e demais
proventos aos acionistas referentes a esse exercício, nos termos do artigo 201 da Lei das
Sociedades por Ações;
(iii)

Aprovar, por unanimidade de votos dos acionistas titulares de ações da Companhia,

registradas as abstenções legais, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente
ata, sem quaisquer emendas ou ressalvas, que o montante anual e global de remuneração dos
administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de
2021 seja de até R$7.450.000,00 (sete milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais).
Por fim, a mesa informa que não houve pedido de instalação do Conselho Fiscal.
II – Em Assembleia Geral Extraordinária:
(i)

Ratificar, por unanimidade de votos dos acionistas titulares de ações da Companhia,

registradas as abstenções legais, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente
ata, sem quaisquer emendas ou ressalvas, a celebração, pela Companhia, do Memorando
celebrado entre a Companhia e os demais acionistas, investidores e debenturistas da Escola
Mais, em 13 de novembro de 2020, e o consequente aumento de participação, pela Companhia,
para até 85,4% (oitenta e cinco por cento e quatro décimos) do capital social da Escola Mais, nos
termos do parágrafo primeiro do artigo 256, da Lei das Sociedades por Ações, bem como
consignar que, por não se enquadrar na hipótese prevista no parágrafo segundo do artigo 256
da Lei das Sociedades por Ações, referida transação não deu aos acionistas dissidentes o direito
de recesso.

8.

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS E LAVRATURA E LEITURA DA ATA: Nada mais

havendo a tratar, o Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta
ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos
acionistas titulares dos votos suficientes para aprovação das matérias, conforme caput do art.
130 da Lei das Sociedades por Ações (considerando-se também assinantes acionistas que
enviaram suas instruções de voto por meio de boletim de voto a distância).
9.

ASSINATURAS: Mesa: Guilherme Affonso Ferreira Filho – Presidente; Ana Cláudia

Marques Spini – Secretária. Os seguintes acionistas exerceram seu direito de voto por meio de
boletins de voto à distância e, nos termos do artigo 21-V, inciso II, da ICVM 481, são considerados
presentes nesta Assembleia Geral e assinantes da presente ata: Agathos Participações e
Empreendimentos S.A., Fairfax Brazil Seguros Corporativos S.A., Mint Educação Master Fundo
de Investimento Em Ações, Ana Maria Afonso Ferreira Bianchi, Bruno Bertolucci Belliboni, Bruno
Cardoso Munhoz Guimaraes Araújo, Caio Graco Bianchi, Claudia de Abreu Ribeiro Affonso
Ferreira, Cristiana Affonso Ferreira, Frederico Marques Affonso Ferreira, Guilherme Affonso
Ferreira, Guilherme Affonso Ferreira Filho e Rodrigo De Lacerda Meirelles.
Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
São Paulo, 30 de abril de 2021.

Guilherme Affonso Ferreira Filho

Ana Claudia Marques Spini

Presidente da Mesa

Secretária

BAHEMA EDUCAÇÃO S.A.
CNPJ/ME nº 45.987.245/0001-92
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021
ANEXO I
MAPA SINTÉTICO FINAL DE VOTAÇÃO

DELIBERAÇÕES ORDINÁRIAS
Item

Descrição da Deliberação

1

Tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar o Relatório da Administração e as
Demonstrações Financeiras da Companhia,
acompanhadas do relatório e parecer emitidos
pelos Auditores Independentes, referentes ao
exercício social findo em 31 de dezembro de
2020.

2

3

Deliberar sobre a Proposta da Administração para
a destinação dos resultados do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Deliberar sobre a remuneração anual e global dos
administradores da Companhia para o exercício
social a ser encerrado em 31 de dezembro de
2021.

Voto

Quantidade de
ações
presentes

% do capital
social presente

Aprovar

1.343.757

59,92%

Rejeitar

-

-

Abster-se

206.815

9,22%

Aprovar

1.343.757

59,92%

Rejeitar

-

-

Abster-se

206.815

9,22%

Aprovar

1.343.757

59,92%

Rejeitar

-

-

Abster-se

206.815

9,22%

TOTAL

69,15%

DELIBERAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS
Item

Descrição da Deliberação

Voto

Quantidade de
ações
presentes

1

Ratificar a celebração, pela Companhia, do
Memorando de Entendimentos vinculativo
(“Memorando”), celebrado em 13 de novembro

Aprovar

774.445

% do capital
social presente

34,54%

de 2020 entre a Companhia e os demais
acionistas, investidores e debenturistas da Escola
Mais Educação S.A. (“Escola Mais”), e o
consequente aumento de participação, pela
Companhia, para até 85,4% (oitenta e cinco por
cento e quatro décimos) do capital social da
Escola Mais, nos termos do parágrafo primeiro do
artigo 256 da Lei das S.A.

Rejeitar

-

Abster-se

776.127

TOTAL

34,61%

69,15%

