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FATO RELEVANTE

A KROTON EDUCACIONAL S.A. (B3: KROT3; OTCOX: KROTY) (“Kroton”) e a SABER
SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A., sociedade indiretamente controlada pela Kroton (“Saber”),
em continuidade às recentes comunicações relacionadas à aquisição do controle acionário da
Somos Educação S.A. (“Somos”), informam aos seus acionistas, investidores e ao mercado em
geral que, em 13 de agosto de 2018, foi concedido o registro de companhia aberta categoria “B”
à Saber pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). Conforme mencionado no Comunicado ao
Mercado da Kroton datado do dia 13 de junho de 2018, a Saber passará a consolidar todas as
operações de educação básica da Kroton, incluindo as operações decorrentes da aquisição da
Somos, quando concluída.
Adicionalmente, em 13 de agosto de 2018, também foi realizado aumento do capital social da
Saber, no montante de R$ 290.000.000,00 (duzentos e noventa milhões), passando dos atuais
R$ 223.480.389,00 (duzentos e vinte e três milhões quatrocentos e oitenta mil trezentos e oitenta
e nove reais) para R$ 513.480.389,00 (quinhentos e treze milhões, quatrocentos e oitenta mil,
trezentos e oitenta e nove reais), mediante a emissão de 290.000.000 (duzentas e noventa
milhões) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R$
1,00 (um real), integralmente subscritas e integralizadas por controladas da Kroton, na respectiva
proporção de suas participações (“Aumento de Capital”).
Mais informações sobre o Aumento de Capital podem ser obtidas mediante consulta da ata da
assembleia geral extraordinária da Saber do dia 13 de agosto de 2018, a qual se encontra
disponível no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site de relações com investidores da Kroton
(www.kroton.com.br/ri).
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