SOMOS EDUCAÇÃO S.A.

SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A.

CNPJ/MF n.º 02.541.982/0001-54

CNPJ/MF n.º 03.818.379/0001-30

NIRE 35.300.175.832

NIRE 31.300.121.445

Companhia Aberta

Companhia Aberta
FATO RELEVANTE

A SOMOS EDUCAÇÃO S.A. (B3: SEDU3) (“Somos”) e a SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A.
(“Saber”), em cumprimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 358,
de 3 de janeiro de 2002, e, em continuidade aos fatos relevantes de 11 de outubro de 2018, 08 e 21 de
novembro de 2018, 28 de dezembro de 2018, 22 de fevereiro de 2019 e 14 e 25 de março de 2019, no
âmbito da oferta pública obrigatória para aquisição de até a totalidade de ações ordinárias de emissão da
Somos, por alienação de controle, cumulada com seu pedido de cancelamento de registro de companhia
aberta e sua consequente saída do segmento especial de negociação do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão (“OPA” e “B3”, respectivamente), vêm informar aos seus acionistas e ao mercado em geral
que, nesta data, foi realizado com sucesso o leilão da OPA.
Os resultados, ainda sujeitos à confirmação oficial pela B3, indicam que a Saber adquiriu 69.423.445 ações
ordinárias de emissão da Somos, equivalentes a 26,48% de seu capital social, ao preço de R$24,55 por
ação, sendo R$22,13 referente à parcela à vista (R$21,37 atualizado pela taxa SELIC desde 11 de outubro
de 2018 até a data de liquidação) e R$2,42 referente à parcela retida (R$2,34 atualizado pela taxa SELIC
desde 11 de outubro de 2018 a liquidação financeira da OPA, 10 de maio de 2019) (“Preço da Oferta”).
Após a liquidação, portanto, a Saber passará a ser titular, direta e indiretamente, de 261.698.903 ações
ordinárias de emissão da Somos, o que representa aproximadamente 99,84% do seu capital social.
Considerando que a quantidade de ações adquiridas pela Saber no leilão superou o montante mínimo
necessário ao cancelamento do registro de companhia aberta da Somos, que é de 2/3 das ações em
circulação habilitadas no leilão, a Somos dará prosseguimento aos atos necessários ao seu respectivo
cancelamento de registro. Assim, com a consequente saída da Somos do segmento do Novo Mercado da
B3, os acionistas que não alienaram suas ações no leilão poderão aliená-las no ambiente do segmento
básico de negociação da B3 até a data do efetivo cancelamento de registro, a ser confirmado por meio de
ofício exarado pela CVM nos termos da regulamentação aplicável, o qual será objeto de nova divulgação
ao mercado sobre o tema.
A Somos informa ainda que, como a partir de 10 de maio de 2019, estarão em circulação menos de 5%
das ações ordinárias de emissão da Somos e que, nos termos do artigo 4.º, §5.º, da Lei n.º 6.404, de 19
de dezembro de 1976; do artigo 20, inciso III, da Instrução CVM 361; e do item 7.1.1 do edital da OPA,
será oportunamente convocada assembleia geral extraordinária da Somos para deliberar sobre o resgate
compulsório das ações remanescentes que não tenham sido adquiridas pela Saber no leilão ou após este,
conforme indicado abaixo. Adicionalmente, nos termos do item 5.11 do edital da OPA, aqueles que não
aderiram à OPA – ou não se habilitaram – poderão ainda requerer a alienação de suas respectivas ações
até a data do resgate ou até 07 de agosto de 2019, o que ocorrer antes; período no qual a Saber adquirirá
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tais ações pelas mesmas condições ofertadas, sendo o Preço da Oferta corrigido pela Taxa SELIC de 10 de
maio de 2019 até a data do efetivo pagamento, tanto para a aquisição superveniente após o leilão, quanto
para o resgate compulsório.
A Somos e a Saber manterão seus acionistas e o mercado informados sobre os próximos desdobramentos
relacionados ao tema.
São Paulo, 07 de maio de 2019.
Carlos Alberto Bolina Lazar
Diretor de Relações com Investidores
Somos Educação S.A. e Saber Serviços Educacionais S.A.
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MATERIAL FACT

SOMOS EDUCAÇÃO S.A. (B3: SEDU3) (“Somos”) and SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A.
(“Saber”), in accordance with the Brazilian Securities and Exchange Commission (“CVM”) Rule No. 358,
dated as of January 3rd, 2002, and following the material facts of October 11th, 2018, November 8th and
November 21th, 2018, December 28th, 2018, February 22nd, 2019 and March 14th and 25th, 2019, in the
context of the public tender offer for the acquisition of up to the total amount of common shares issued by
Somos, as a result of the conclusion of the acquisition of control, combined with its request of cancellation
of the registration of Somos as a publicly-held company and its consequent exit from the special segment
of the Novo Mercado of B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("Public Tender Offer" and “B3”, respectively), inform
their shareholders, investors and the market that, at this date, the Public Tender Offer successfully took
place.
The results, subject to B3 official confirmation, indicate that Saber has acquired 69,423,445 common shares
issued by Somos equivalent to 26.48% of its capital stock, for the price of R$24.55 per share, being R$22,13
related to the payment-in-cash tranche (R$21.37 updated by the SELIC rate since October 11, 2018 until
the financial settlement date, i.e. May 10, 2019) and R$2.42 related to the withheld tranche (R$2.34
updated by the SELIC rate since October 11, 2018 until May 10, 2019) (“Tender Offer Price”).
After the settlement, Saber will be the holder, direct and indirectly, of 261,698,903 common shares issued
by Somos, equivalent to 99.84% of its capital stock.
Considering that the quantity of shares acquired by Saber in the auction is superior than the minimum
amount required to the delisting of Somos, which is 2/3 of the free float shares qualified to participate in
the auction, Somos will take all the necessary acts to provide its delisting. Therefore, with the consequent
exit of Somos from Novo Mercado segment, the shareholders that has not sold their respective shares in
the auction, might sell them in the basic trading segment of B3 until the date of the effective delisting, to
be confirmed by the official letter issued by CVM, under the applicable regulation, which will be disclosed
to the market.
Somos informs as well that, since that as of May 10, 2019, less than 5% common shares issued by Somos
will be “free float” and, under the terms of article 4th, §5th of Law No. 6,404, dated as of December 19,
1976; article 20, III, of CVM Instruction 361; and item 7.1.1. of the Public Tender Offer Notice, a general
shareholders meeting to decide on the squeeze out of remaining shares will be called in due time.
Additionally, under the terms of item 5.11 of the Public Tender Offer Notice, those who have not joined the
Public Tender Offer – or that have not qualified for it – might still sell its respective shares until the squeezeout date or until August 7, 2019, whichever occurs first; period in which Saber will be obliged to acquire
such shares for the same offered conditions, being the Tender Offer Price updated by the SELIC rate since
May 10, 2019 until the date of the effective payment, for both the supervening acquisition after the auction
and the squeeze-out.
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Somos and Saber will keep its respective shareholders and the market in general informed about the next
steps of the Public Tender Offer.

São Paulo, May 7, 2019
Carlos Alberto Bolina Lazar
Investor Relations Officer
Somos Educação S.A. and Saber Serviços Educacionais S.A.
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