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Encerramento de Contrato
de Formador de Mercado
Recife, 28 de fevereiro de 2018, a Ser Educacional (B3 SEER3, Bloomberg SEER3:BZ
e Reuters SEER3.SA), um dos maiores grupos privados de educação do Brasil e líder nas
regiões Nordeste e Norte, em atendimento ao disposto às Instruções CVM nº 358/2002, e
nº 384/2013, comunica aos seus acionistas e ao público em geral o encerramento do
contrato para a prestação de serviços de formador de mercado, com o objetivo de fomentar
a liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia (SEER3) no âmbito da B3 S.A. BRASIL, BOLSA, BALCÃO (B3), firmado com a BTG Pactual Corretora de Títulos de
Valores Mobiliários S.A. (BTG Pactual), sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o n°
43.815.158/0001-22, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, n° 3729, 10° andar, cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo. O referido contrato teve início em 03 de dezembro de
2013 e vigorou por 51 meses, com base na Lei nº 8.666/1993. A prestação dos serviços se
encerra na presente data, conforme notificação por escrito enviada para a BTG Pactual em
12 de janeiro de 2018. A Companhia informa, ainda, que neste momento não tem planos
para contratar outra instituição para atuar como seu Formador de Mercado.
A Companhia informa que 64.088.147 ações ordinárias de sua emissão se encontram em
circulação no mercado e que não celebrou qualquer contrato regulando o exercício do
direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de sua emissão com o BTG
Pactual.
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SOBRE O GRUPO SER EDUCACIONAL
Fundado em 2003 e com sede no Recife, o Grupo Ser Educacional (B3 SEER3, Bloomberg
SEER3:BZ e Reuters SEER3.SA) é um dos maiores grupos privados de educação do Brasil e líder
nas regiões Nordeste e Norte em alunos matriculados. A Companhia oferece cursos de graduação,
pós-graduação, técnicos e ensino a distância e está presente em todos os estados do Brasil, em
uma base consolidada de mais de 150 mil alunos. A Companhia opera sob as marcas UNINASSAU,
UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, UNINABUCO - Centro Universitário
Joaquim Nabuco, Faculdades UNINABUCO, Escolas Técnicas Joaquim Nabuco e Maurício de
Nassau, UNG/UNIVERITAS, UNAMA – Universidade da Amazônia e Faculdade da Amazônia e
UNIVERITAS – Centro Universitário Universus Veritas e Faculdades UNIVERITAS, por meio das
quais oferece mais de 1.360 cursos.
Este comunicado pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do negócio,
estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento do Grupo
Ser Educacional. Estas são apenas projeções e, como tais, baseiam-se exclusivamente nas
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expectativas
da
administração
do
Grupo Ser Educacional. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de fatores
externos, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pelo Grupo Ser
Educacional e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
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MATERIAL FACT

Termination of Market Maker Contract
Recife, February 28, 2018, Ser Educacional (B3 SEER3, Bloomberg SEER3:BZ and
Reuters SEER3.SA), one of the largest private education groups in Brazil and the leader in
the Northeast and North regions, in compliance with the provisions of CVM Instructions No.
358/2002, and no. 384/2013, hereby informs its shareholders and the general public of the
termination of the contract for market maker services, entered into with the purpose of
promoting liquidity of common shares issued by the Company (SEER3) negotiated in B3
S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO (B3), signed with BTG Pactual Corretora de Títulos de
Valores Mobiliários S.A. (BTG Pactual), enrolled in the CNPJ under number
43.815.158/0001-22 and headquartered at Brigadeiro Faria Lima Avenue, n° 3729, 10th
floor, in the city of São Paulo, State of São Paulo. This contract started on December 03,
2013, was in force for 51 months, based on Law 8,666/1993, and the services will end on
this date, as notified in writing to BTG Pactual on January 12, 2018. The Company further
informs that it has no plans at this time to hire another institution to act as its Market Maker.
The Company informs that 64.088.147 common shares of its issuance are in circulation in
the market and that it has not entered into any agreement regulating the exercise of voting
rights or the purchase and sale of securities of its issuance with BTG Pactual.
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ABOUT GRUPO SER EDUCACIONAL
Founded in 2003 and headquartered in Recife, Grupo Ser Educacional (B3 SEER3, Bloomberg
SEER3:BZ and Reuters SEER3.SA) is one of the largest private education groups in Brazil and the
leader in the Northeast and North regions in terms of number of students enrolled. It offers
undergraduate, graduate, vocational and distance learning courses in all Brazilian states, with a
consolidated base of more than 150,000 students. The Company operates under the following
brands: UNINASSAU, UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, UNINABUCO Centro Universitário Joaquim Nabuco, Faculdades UNINABUCO, Escolas Técnicas Joaquim
Nabuco e Maurício de Nassau, UNG/UNIVERITAS, UNAMA - Universidade da Amazônia and
Faculdade da Amazônia and UNIVERITAS – Centro Universitário Universus Veritas and Faculdades
UNIVERITAS through which it offers more than 1,360 courses.
This notice may contain forward-looking statements related to business prospects, estimates of
operating and financial results and the growth prospects of Grupo Ser Educacional. These are
merely projections and, as such, are solely based on the expectations of the Management of Grupo
Ser Educacional. Such forward-looking statements are substantially dependent on external factors,
in addition to the risks presented in the disclosure documents filed by Grupo Ser Educacional and
are therefore subject to change without prior notice.

