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Companhia Aberta de Capital Autorizado

A SOMOS EDUCAÇÃO S.A. (“Companhia”) informa o que segue:
Em 19 de maio de 2016, a Thunnus Participações S.A., na qualidade de controladora da
Companhia, apresentou à B3 – Brasil Bolsa Balcão (“B3”), pedido de prorrogação de
prazo para recomposição do percentual mínimo de ações de emissão da Companhia em
circulação (“free float”), o qual foi concedido pela B3 em contrapartida à adoção de
determinadas medidas de governança corporativa por parte da Companhia, as quais
foram, e continuam sendo adotadas.
Em 20 de junho de 2018, em decorrência da celebração de Contrato de Compra e Venda
de Ações e Outras Avenças para aquisição, pela Saber Serviços Educacionais Ltda.
(“Saber”), sociedade indiretamente controlada pela Kroton Educacional S.A., da
participação societária representando o controle da Companhia (“Operação”), gerando
à Saber - após a consumação da Operação (a qual continua sujeita a determinadas
condições suspensivas, dentre as quais a sua aprovação pelo Conselho Administrativo
de Defesa Econômica – CADE) - a obrigação de realizar uma oferta pública de aquisição
de ações em razão de alienação de controle (artigo 254-a da Lei 6.404/76) (“OPA”), foi
feito novo pedido de prorrogação de prazo para recomposição do free float da
Companhia com fundamento na contratação da Operação, e no artigo 11, inciso III,
alínea “b” do Regulamento.
Em 12 de julho de 2018, a B3 autorizou a Companhia a manter, provisoriamente,
percentual de ações em circulação (free float) em patamar inferior a 25% (conforme
exigido pela regulamentação aplicável) até a realização da OPA. Adicionalmente, após a
realização do leilão da OPA, será concedido automaticamente um período de 18 meses
para o reenquadramento do free float nos termos do Regulamento do Novo Mercado.
A referida autorização da B3 está condicionada à manutenção em circulação de ações
representativas de, no mínimo, 23,75% do capital social da Companhia.
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