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FATO RELEVANTE
Esclarecimentos sobre notícia
(Ref. Ofício nº 465/2018-SAE)
Bahema S.A. (“Companhia”), faz referência ao Ofício nº 465/2018-SAE, por meio
do qual a Superintendência de Acompanhamento de Empresas e Ofertas de
Valores Mobiliários de Renda Variável da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão requereu
esclarecimentos a respeito da notícia veiculada em 21 de março de 2018 no jornal
Valor Econômico, sob o título “Bahema planeja ter até 30 mil alunos em 5 anos”,
conforme abaixo transcrito:
“Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 21/03/2018, sob o
título “Bahema planeja ter até 30 mil alunos em 5 anos”, consta, entre
outras informações, que o ano passado marcou a largada de um projeto da
companhia que mira 15 a 20 escolas, dentro de cinco anos, com um total
de 20 mil a 30 mil alunos.
Solicitamos esclarecimentos sobre o item assinalado, até 22/03/2018, com
a sua confirmação ou não, bem como outras informações consideradas
importantes.”
A Companhia esclarece que as declarações referidas na notícia veiculada não
constituem diretrizes estratégias da Companhia mas sim uma expectativa informal
baseada nos investimentos passados e na contínua estratégia de investimentos
em novas escolas da Companhia, tal como já amplamente divulgado pela
Companhia por meio de fatos relevantes.
A Companhia esclarece que os acionistas e o mercado em geral não devem pautar
suas decisões de investimento na Companhia nas informações contidas na notícia
veiculada. A Companhia não divulga projeções a respeito de suas operações e
resultados, nos termos do artigo 20 da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro
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de 2009, conforme alterada, e, dessa forma tais declarações não representaram
qualquer projeção da Companhia ou guidance, muito menos promessa de
desempenho futuro.

São Paulo, 21 de março de 2018
GUILHERME AFFONSO FERREIRA FILHO
Diretor de Relações com Investidores
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