BAHEMA S.A.
CNPJ/MF nº 45.987.245/0001-92
NIRE 35.300.185.366
(Companhia Aberta)
FATO RELEVANTE
BAHEMA S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no § 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76
(“Lei das Sociedades por Ações”), na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de
03 de janeiro de 2002, conforme alteradas, na Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009,
conforme alterada (“Instrução CVM 476”), dando continuidade às informações divulgadas nos Fatos
Relevantes datados de 30 de junho de 2017 e 31 de julho de 2017, vem informar aos seus acionistas e ao
mercado em geral que foi aprovada, hoje, em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, a
homologação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado
previsto em seu estatuto social, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da
Companhia, de acordo com o artigo 172, I da Lei das Sociedades por Ações, em vista da total subscrição
e integralização das 568.152 (quinhentas e sessenta e oito mil cento e cinquenta e duas) ações ordinárias
emitidas pela Companhia, representando a totalidade das ações emitidas pela Companhia no contexto da
Oferta Restrita, bem como parte das Ações Suplementares, ao preço por ação de R$ 53,78 (cinquenta e
três reais e setenta e oito centavos). O montante total do aumento do capital social decorrente da Oferta
Restrita será destinado para a conta de capital social, o qual passará a ser de R$ 56.950.013,99 (cinquenta
e seis milhões, novecentos e cinquenta mil e treze reais e noventa e nove centavos), dividido em
1.171.970 (um milhão, cento e setenta e uma mil novecentas e setenta) ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal, devendo o Conselho de Administração fazer com que seja submetida à
deliberação e à aprovação da Assembleia Geral da Companhia a alteração do artigo 5º do estatuto social,
de forma a atualizar a expressão do seu capital social.
Desta forma, o processo de aumento de capital por meio da oferta pública de ações com esforços
restritos encerrou-se com a alocação de 105.652 ações via exercício de Direito de Prioridade pelos
acionistas originais no âmbito da Oferta Prioritária, e 462.500 ações via integralização do capital emitido
por novos investidores, no âmbito da Oferta Restrita. Esta procura demonstra, para a Companhia, a
confiança no projeto de investimento em educação em desenvolvimento pela Companhia, tanto dos
acionistas originais, como dos novos investidores.
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Mais informações poderão ser obtidas no Departamento de Relações com Investidores da Companhia,
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.369, 8º andar, conjunto 812 a 815, Jardim Paulistano, CEP
01452-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ou no website da Companhia
(http://www.bahema.com.br/cvm.aspx).
São Paulo, 07 de agosto de 2017.
GUILHERME AFFONSO FERREIRA FILHO
Diretor de Relações com Investidores
BAHEMA S.A.
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