FATO RELEVANTE
KROTON EDUCACIONAL S.A.

SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A.

SOMOS EDUCAÇÃO S.A.

CNPJ/MF nº 02.800.026/0001-40

CNPJ/MF nº 03.818.379/0001-30

CNPJ n.º 02.541.982/0001-54

NIRE 31.300.025.187

NIRE 31.300.121.445

NIRE 35.300.175.832

Companhia Aberta

Companhia Aberta

Companhia Aberta

A KROTON EDUCACIONAL S.A. (B3: KROT3; OTCQX: KROTY) (“KROTON”), a SABER SERVIÇOS
EDUCACIONAIS S.A. (“SABER”) e a SOMOS EDUCAÇÃO S.A. (B3: SEDU3) (“SOMOS”), em continuidade às
recentes comunicações relacionadas à aquisição do controle acionário da SOMOS pela SABER (“Operação”)
pactuada no Contrato de Compra e Venda de Participações Societárias e Outras Avenças, celebrado em 23 de
abril de 2018 (“Contrato”), informam o quanto segue:
1. A conclusão da Operação permanece sujeita a determinadas condições precedentes estabelecidas no Contrato.
Em preparação aos atos do fechamento da Operação, o Conselho de Administração da SOMOS aprovou, em 04
de outubro de 2018, a convocação de Assembleias Gerais da SOMOS, cuja eficácia das deliberações ou instalação,
conforme o caso, estará condicionada ao fechamento da Operação. Informações detalhadas acerca de tais
Assembleias Gerais constarão dos respectivos Editais de Convocação, Propostas da Administração e Manuais das
Assembleias que serão divulgados nesta data nos termos da Lei e da regulamentação aplicável.
2. Adicionalmente, no prazo de até 30 dias após o fechamento da Operação, a SABER informa que submeterá à
CVM pedido de registro de oferta pública para aquisição da totalidade das ações de emissão da SOMOS por
alienação de controle, unificada com oferta pública visando o fechamento de capital e saída da SOMOS do
segmento Novo Mercado da B3. Os termos e condições de referida oferta pública unificada serão oportunamente
divulgados pela SABER.
Os acionistas e o mercado em geral permanecerão informados sobre quaisquer desenvolvimentos relevantes em
relação aos fatos ora comunicados.
São Paulo, 05 de outubro de 2018.
Carlos Alberto Bolina Lazar

Daniel Cordeiro Amaral

Diretor de Relações com Investidores da

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Kroton Educacional S.A. e da Saber Serviços

da Somos Educação S.A.
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MATERIAL FACT
KROTON EDUCACIONAL S.A.

SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A.

SOMOS EDUCAÇÃO S.A.

CNPJ/MF No. 02.800.026/0001-40

CNPJ/MF No. 03.818.379/0001-30

CNPJ/MF n.º 02.541.982/0001-54

NIRE 31.300.025.187

NIRE 31.300.121.445

NIRE 35.300.175.832

Publicly-held Company

Publicly-held Company

Publicly-held Company

KROTON EDUCACIONAL S.A. (B3: KROT3; OTCQX: KROTY) (“KROTON”), SABER SERVIÇOS
EDUCACIONAIS S.A. (“SABER”) and SOMOS EDUCAÇÃO S.A. (B3: SEDU3) (“SOMOS”), further to the recent
communications related to the acquisition of the shareholding control of SOMOS by SABER ("Transaction"),
entered into by means of the Share Purchase and Sale Agreement and Other Covenants, executed on April 23,
2018 (“Agreement”), hereby inform that:
1. The closing of the Transaction remains subject to certain conditions precedent set forth in the Agreement and
buyer and sellers expect that the closing will occur on October 2018. Therefore, in preparation for the closing of
the Transaction, the Board of Directors of SOMOS approved, in October 4, 2018, the call for Shareholders’
General Meetings of SOMOS, which effectiveness of the resolutions or installation, as the case may be, will be
conditional upon the closing of the Transaction. Detailed information about these Shareholders’ General Meetings
is indicated in the respective Call Notices and Management Proposals, as published on this date pursuant to the
Law and applicable rules.
2. In addition, within 30 days from the closing of the Transaction, SABER will submit a request to the Brazilian
Securities and Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários or CVM) for the registration of a public
tender offer to purchase all shares issued by SOMOS due to its change of control, along with a public tender
offer for the cancellation of its registry as a publicly-held company and its delisting of the Novo Mercado segment
of B3. The terms and conditions of the aforementioned tender offer will be timely disclosed.
The shareholders and the market in general will be kept informed of any relevant developments to the facts
hereby disclosed.
São Paulo, October 5, 2018.
Carlos Alberto Bolina Lazar

Daniel Cordeiro Amaral

Investor Relations Officer of

Chief Financial and Investor Relations Officer of

Kroton Educacional S.A. and Saber Serviços

Somos Educação S.A.

Educacionais S.A.
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