SER EDUCACIONAL S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF n.º 04.986.320/0001-13
Código CVM 23221
Avenida da Saudade n.º 254, Santo Amaro
CEP 50100-200, Recife - PE

Programa de Recompra de Ações
Recife, 3 de abril 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 cumprimento às disposições da Instrução CVM nº 358, de 3
de janeiro de 2002, conforme alterada e ao parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), vem
informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que seu Conselho de Administração,
em reunião realizada nesta data, aprovou um novo Programa de Recompra de Ações da
Companhia (“Programa de Recompra”), em conformidade com a Instrução CVM 567, de 17
de setembro de 2015, sob as seguintes condições:


Objetivo da Companhia com o Programa de Recompra: gerar valor para os acionistas,
por meio de uma adequada administração da estrutura de capital da Companhia.



Quantidade Máxima de ações a serem adquiridas: até 5.482.640 (cinco milhões,
quatrocentos e oitenta e dois mil, seiscentos e quarenta) ações.



Quantidade de ações em circulação no mercado, conforme definido pelo artigo 8º, §3º
da Instrução CVM nº 567/15: 64.084.047 (sessenta e quatro milhões, oitenta e quatro
mil e quarenta e sete) ações.



Quantidade de ações em tesouraria nesta data: 377.500 (trezentos e setenta e sete
mil e quinhentas) ações.



As ações adquiridas no âmbito do Programa de Recompra serão mantidas em
tesouraria, canceladas, ou, ainda, serão destinadas a quaisquer outros planos
aprovados pela Assembleia Geral da Companhia.



Prazo máximo para aquisição de ações da Companhia no âmbito do Programa de
Recompra: 365 dias, contados a partir de 3 de abril de 2018, tendo como termo final o
dia 3 de abril de 2019, cabendo à Diretoria Executiva definir as datas em que a
recompra será efetivamente executada.



Sociedades Corretoras: As operações serão realizadas por meio das corretoras BTG
PACTUAL CTVM S/A com endereço na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.477 – 14º Andar –
Itaim Bibi, CEP 04538-133, São Paulo – SP – Brasil e SANTANDER CORRETORA DE
CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, com endereço na Av. Juscelino Kubitschek,
2041, E 2235 – Parte – 24º Andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543011, Brasil.



De acordo com as informações financeiras mais recentes da Companhia, as quais são
relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, a Companhia dispunha
de R$108.134 mil em lucros acumulados, já descontados os valores referentes a
reserva legal e de incentivo fiscal. Não existem reservas de lucros a realizar e
especial.



Os membros do Conselho de Administração entendem que a situação financeira atual
da Companhia é compatível com a possível execução do Programa de Recompra nas
condições aprovadas, não sendo vislumbrado nenhum impacto no cumprimento das
obrigações assumidas com credores nem no pagamento de dividendos obrigatórios
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mínimos. Essa conclusão resulta da avaliação do potencial montante financeiro a ser
empregado no Programa de Recompra de Ações quando comparado com (i) o nível
de obrigações assumidas com credores; (ii) o montante, não restrito, disponível em
caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras da Companhia e; (iii) a
expectativa de geração de caixa pela Companhia ao longo do exercício social de
2018.
Em conformidade com o disposto no item 7.11.1 do Ofício Circular/CVM/SEP nº 02/18, o
Anexo 30-XXXVI à Instrução CVM Nº 480/09, com informações sobre o Programa de
Recompra, encontra-se disponível na forma de anexo à reunião do Conselho de
Administração, divulgada nesta data. A Diretoria da Companhia estabelecerá a
oportunidade e a quantidade de ações a serem adquiridas em observância aos limites e ao
prazo de vigência estabelecidos no Programa de Recompra e na regulamentação
aplicável.
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Contato Imprensa
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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 26 estados e no Distrito Federal,
em uma base consolidada de mais de 152 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 1.490 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
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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Share Buyback Program
Recife, April 3, 2018, Ser Educacional (B3 SEER3, Bloomberg SEER3:BZ and Reuters
SEER3.SA), one of Brazil’s largest private education groups and a leader in the Northeast
and North regions, pursuant to CVM Instruction 358, of January 3, 2002, as amended, and
paragraph 4 of article 157 of Law 6,404, of December 15, 1976, as amended (“Brazilian
Corporation Law”), hereby informs its shareholders and the market in general that its Board
of Directors, at a meeting held today, approved a new Share buyback Program (“Buyback
Program”), pursuant to CVM Instruction 567, of September 17, 2015, under the following
conditions:


Company’s objective with the Buyback Program: to generate value to shareholders by
properly managing the Company’s capital structure.



Maximum number of shares to be acquired: up to five million, four hundred and
eighty-two thousand, six hundred and forty (5,482,640) shares.



Number of outstanding shares in the market, as defined by article 8, paragraph 3 of
CVM Instruction 567/15: sixty-four million, eighty-four thousand and forty-seven
(64,084,047) shares.



Number of treasury shares on this date: three hundred and seventy-seven thousand
and five hundred (377,500) shares.



The shares acquired under the Buyback Program will be held in treasury, canceled, or
aimed at any other plans approved by the Company's Shareholders' Meeting.



Maximum term to acquire Company shares within the scope of the Buyback Program:
365 days, as of April 3, 2018, ending on April 3, 2019. The Board of Executive Officers
must define the dates when the buyback will be effectively carried out.



Brokerage firms: the transactions will be carried out by BTG PACTUAL CTVM S/A,
located at Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.477 - 14º Andar - Itaim Bibi CEP 04538-133 São
Paulo – SP – Brazil, and SANTANDER CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES
MOBILIÁRIOS S/A, located at Av Juscelino Kubitschek, 2041, E 2235 - Parte - 24
Andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-011, Brazil.



According to the Company’s most recent financial information, related to the fiscal year
ended December 31, 2017, the Company reported retained earnings equivalent to
R$108,134 thousand, after deducting the legal reserve and tax incentive amounts. The
Company does not record special or profit reserve.



The Board members understand that the Company’s current financial situation is
compatible with the possible execution of the Buyback Program under the approved
conditions, and does not expect any impact on compliance with the obligations
assumed with creditors nor with the payment of minimum mandatory dividends. This
conclusion arises from the assessment of the potential financial amount to be allocated
to the Share Buyback Program when compared with (i) the level of obligations
assumed with creditors; (ii) the unrestricted amount available in the Company’s cash,
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cash equivalents and financial investments; and (iii) the expectation of generation of
cash by the Company throughout 2018.
In accordance with item 7.11.1 of Official Letter/CVM/SEP no. 02/18, Exhibit 30-XXXVI to
CVM Instruction 480/09 (with information on the Buyback Program) is available as an
attachment to the minutes of the Board of Directors’ meeting published today. The
Company’s Board of Executive Officers will define the opportunity and the number of
shares to be acquired pursuant to the limits and period established by the Buyback
Program and the applicable regulations.
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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 a
leader in the Northeast and North regions in terms of numbers of students enrolled. The Company
offers undergraduate, graduate, vocational and distance-learning courses and is present in 26 states
and in the Federal District in a consolidated base with more than 152,000 students. The Company
operates under the 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 brands, through which it offers more than 1,490 courses.

This notice may contain forward-looking statements related to prospects of the business,
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.

