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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.

São Paulo, 13 de julho de 2018

Daniel Cordeiro Amaral
Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores da Somos Educação S.A.
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Publicly-held corporation with authorized capital

SOMOS EDUCAÇÃO S.A. (“Company”) informs that:
On May 19th, 2016, Thunnus Participações S.A., in the capacity of controlling shareholder
of the Company, requested to B3 – Brasil Bolsa Balcão (“B3”) the extension of the term
for compliance with the minimum percentage of free float shares issued by the
Company (“free float”), which was granted by B3 in return for the adoption of certain
corporate governance measures by the Company, that were and continue to be
adopted.
On June 20th, 2018, as a result of the execution of the Share Purchase and Sale
Agreement and Other Covenants for the acquisition, by Saber Serviços Educacionais
Ltda. (“Saber”), a company indirectly controlled by Kroton Educacional S.A., of shares
that represent the share control of the Company (“Transaction”), which shall bring to
Saber – after the consumption of the Transaction (which continues to be subject to
certain conditions precedent, among which the approval by Conselho Administrativo de
Defesa Econômica – CADE) – the obligation to perform a public tender offer of shares as
a result of such transfer of control (article 254-A of Law 6,404/76) (“PTO”), a new request
was made to extend the term for the Company to comply with the free float percentage,
due to the Transaction, and based on article 11, III, “b” of the Regulation.
On July 12th, 2018, B3 authorized the Company to maintain, temporarily, the free float
shares below the percentage of 25 (as required by the applicable regulation) until the
PTO. Additionally, after the auction of the PTO, a term of 18 months shall be
automatically granted for the Company to comply with the minimum free-float
percentage, in accordance with Novo Mercado Listing Regulation. The referred
authorization of B3 is conditioned to maintaining a free float percentage of, at least,
23,75% of the Company’s share capital.

São Paulo, July 13th, 2018

Daniel Cordeiro Amaral
CFO and Investor Relations Officer of
Somos Educação S.A.

