BAHEMA EDUCAÇÃO S.A.
Companhia Aberta – BAHI3
CNPJ/ME nº 45.987.245/0001-92
NIRE 35.300.185.366
COMUNICADO SOBRE TRANSAÇÃO ENTRE PARTES RELACIONADAS
BAHEMA EDUCAÇÃO S.A. (“Bahema” ou “Companhia”), em cumprimento ao disposto na
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, conforme alterada, e em
atendimento ao disposto no Artigo 30 - XXXIII, da Instrução CVM nº 480, conforme alterada
(“ICVM 480”), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em linha com o Fato
Relevante divulgado ao mercado em 29 de junho de 2021 (“Fato Relevante”), celebrou, com a
Anima Holding S.A. (“Anima”) e sociedade por ela controlada, contrato para aquisição das
Escolas Internacionais de Florianópolis e de Blumenau (“EIs”) e do Colégio Tupy em Joinville
(“COT”), além de um compromisso de sublocação de espaços nos campi da Anima para abertura
de novas unidades de escolas da Bahema (“Operação”), que, nos termos da ICVM 480,
configuram operações com parte relacionada e, nesse sentido, apresenta a seguir as informações
estabelecidas no Anexo 30 – XXXIII da ICVM 480.
I – Descrição da transação incluindo: a) as partes e sua relação com a Companhia; e
b) o objeto e os principais termos e condições
Conforme divulgado no Fato Relevante, a Companhia, por meio de sua controlada Centro de
Formação de Educadores da Vila Ltda. (“Centro de Formação”), celebrou com a Anima e a
Sociedade de Educação Superior e Cultura Brasil S.A. (“Sociesc”), contrato para aquisição das
EIs e do COT, e ainda um compromisso de sublocação de espaços nos campi da Anima para
abertura de novas unidades de escolas da Companhia.
A Operação prevê a aquisição imediata de 100% das quotas representativas do capital de uma
nova sociedade para a qual serão transferidas as EIs e o COT. O preço base é de R$30.000.000,00
(trinta milhões de reais), dos quais R$18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) serão pagos no
fechamento da operação e R$12.000.000,00 (doze milhões de reais) serão pagos até maio de 2022.
Além disso, existe a previsão de earn outs a serem pagos em 2022, 2023 e 2024, a depender do
resultado operacional das escolas. O investimento total estimado para a aquisição é de
aproximadamente R$ 36,5 milhões.
Pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos, a Bahema sublocará os espaços nos campi da Anima onde
estão estabelecidas as EIs e o COT, em Florianópolis, Blumenau e Joinville, respectivamente,
pelo valor anual total de R$816.000,00 (oitocentos e dezesseis mil reais), corrigidos anualmente
de acordo com o IPCA.
O acordo prevê ainda um compromisso da Bahema de abrir pelo menos 5 (cinco) unidades
escolares em espaços compartilhados nos campi da Anima até 2025, em locais ainda a serem
definidos, sob o regime de sublocação. O valor da sublocação devido pela Bahema corresponderá
a 7% (sete por cento) da receita mensal líquida de cada futura unidade da Bahema aberta. Essa
parceria tem o potencial de acelerar o plano de expansão da Bahema, principalmente por meio da
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Escola Mais, além de gerar um valor incremental para a Anima com a sublocação de espaços
ociosos. Caso a Bahema não subloque ao menos 5 (cinco) outros espaços nos campi da Anima
até 2025, será devida uma multa de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) para cada espaço que
deixar de ser sublocado.
A Operação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais em
operações similares, notadamente à aprovação em Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia e aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”), e será
concluída tão logo tais condições sejam atendidas.
Em razão de a Companhia e a Anima possuírem parte do controle indireto e parte dos
administradores em comum, a Operação configura uma transação entre partes relacionadas.
II – Se, quando, de que forma e em que medida a contraparte na transação, seus sócios
ou administradores participaram no processo: a) de decisão da Companhia acerca da
transação, descrevendo essa participação; e b) de negociação da transação como
representantes da Companhia, descrevendo essa participação;
A venda das EIs e do COT pela Anima foi estruturada por meio de um processo competitivo
conduzido por assessores financeiros terceirizados contratados pela Anima, a Urca Capital. A
Operação foi apresentada para a Companhia pela Urca Capital em setembro de 2020.
O processo de avaliação e aprovação da Operação dentro da Bahema passou por três instâncias
decisórias:
(i)

O Diretor Financeiro e de Novos Negócios, que não é parte relacionada da contraparte
Anima, fez uma primeira análise das condições da transação, das informações
apresentadas e preparou um modelo com projeções de resultado dos ativos negociados,
tomando a decisão de apresentar a transação diretamente para o Comitê Financeiro da
Companhia.

(ii)

O Comitê Financeiro analisou as informações e projeções apresentadas pelo Diretor
Financeiro e tomou a decisão de recomendar que a diretoria fizesse uma proposta formal,
não vinculante, para a contraparte. Importante destacar que, no âmbito do Comitê
Financeiro, tanto o diretor presidente da Companhia (Gabriel Ribeiro) como um dos
membros do Comitê (Ignacio Dauden), se abstiveram de participar das discussões e de
votar em relação a qualquer aspecto da Operação, por serem partes relacionadas à
contraparte.

(iii)

Por fim, a transação foi levada ao Conselho de Administração da Companhia, que
aprovou a apresentação de uma proposta vinculante aceita pela contraparte. Tanto o
Diretor Presidente (Gabriel Ribeiro) como dois membros do Conselho de Administração
(Ignacio Dauden e Mauricio Escobar) se abstiveram de participar das reuniões e de votar
em relação a transação por serem partes relacionadas à contraparte. A transação foi
aprovada por todos os outros membros do Conselho, sem nenhuma abstenção ou voto
contrário.
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Pela Companhia, as negociações foram diretamente conduzidas pelo Diretor Financeiro e de
Novos Negócios. Pela contraparte, as negociações foram conduzidas pela assessoria financeira
contratada, Urca Capital.
Ao longo das tratativas, o Diretor Financeiro da Companhia validou os termos e condições das
propostas encaminhadas junto ao Comitê Financeiro (com abstenção dos membros conflitados).
As propostas da Bahema ao longo do processo foram enviadas ao assessor financeiro Urca Capital
que, por sua vez, repassou e discutiu com a contraparte. Como havia um processo competitivo em
curso, o assessor financeiro retornou algumas vezes para a Companhia com solicitações de
aspectos que precisariam ser melhorados, na visão da contraparte, para que a negociação
evoluísse. Foram enviadas quatro propostas diferentes pela Bahema até que a contraparte
finalmente concordasse e solicitasse a formalização mediante a entrega de proposta vinculante
aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia.
III – Justificativa pormenorizada das razões pelas quais a administração da
Companhia considera que a transação observou condições comutativas ou prevê pagamento
compensatório adequado, informando por exemplo: a) se a Companhia solicitou propostas,
realizou algum procedimento de tomada de preços, ou tentou de qualquer outra forma
realizar a transação com terceiros, explicitando, em caso negativo, as razões pelas quais não
o fez ou, em caso afirmativo, os procedimentos realizados e seus resultados; b) as razões que
levaram a Companhia a realizar a transação com a parte relacionada e não com terceiros;
e c) a descrição pormenorizada das medidas tomadas e procedimentos adotados para
garantir a comutatividade da operação.
Como acima mencionado, a transação foi apresentada à Companhia por assessor financeiro
terceirizado contratado pela contraparte, Urca Capital, no âmbito de um processo competitivo. Os
ativos, escolas de ensino básico, possuíam sinergias estratégicas para a Companhia, tanto em
termos de projetos pedagógicos como em termos de localização – de fato, uma das unidades é
vizinha de muro a uma das escolas da Bahema. Não havia ativos similares nas regiões
apresentadas, sendo tais escolas reconhecidamente entre as mais fortes de suas cidades, razão pela
qual a administração da Companhia avaliou que a Operação seria conveniente e oportuna para a
Companhia.
Tendo feito 9 (nove) aquisições de participações em escolas e tendo participado de diversos outros
processos competitivos nos últimos 5 (cinco) anos, a Companhia tem ampla experiência na
avaliação de ativos dessa natureza. Com base nessa experiência, a Companhia pode confirmar
que as métricas de múltiplos de resultado (EV/EBITDA) e projeções de fluxo de caixa (TIR) para
a transação ficaram em linha com as outras aquisições realizadas.
Além disso, o acordo para sublocação de espaços ociosos da contraparte e abertura de futuras
unidades tem uma regra de preço de aluguel variável, fixado com base em um percentual da
receita que, se observados os resultados da Companhia, está abaixo do atualmente praticado. Ou
seja, além de oferecer menor risco de execução na abertura de novas unidades, garante que a
rentabilidade dessas futuras unidades seja melhor do que a média atual da Companhia.
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Por fim, importante destacar que, tanto o Diretor Presidente como os membros do Comitê
Financeiro e do Conselho de Administração que são partes relacionadas à contraparte,
potencialmente sujeitos a conflito de interesse, se abstiveram de participar dos foros de discussão
e tomada de decisão envolvendo a transação.
Por todo o exposto, não obstante se tratar de transação com parte relacionada, o processo de
avaliação e negociação da Operação pela Companhia observou as melhores práticas de
governança aplicáveis a transações com partes relacionadas, tendo a Operação sido realizada em
condições de mercado e no melhor interesse da Companhia, com relevantes sinergias e benefícios
para a Companhia.
Para mais informações, favor entrar em contato com a área de Relações com Investidores.
São Paulo, 08 de julho de 2021.

GUILHERME AFFONSO FERREIRA FILHO
Diretor de Relações com Investidores
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