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SER EDUCACIONAL S.A. 

Companhia Aberta 

CNPJ/ME n° 04.986.320/0001-13 

 

FATO RELEVANTE 

 

Ser Educacional S.A. (“SER”) (B3 SEER3), em observância aos termos da Lei n° 6.404/1976 

(“Lei das S.A.”), da Instrução CVM n° 358/2002 (“Instrução CVM 358”), e em complemento 

ao fato relevante divulgado em 19 de julho de 2020, comunica aos seus acionistas e ao 

mercado em geral que avançou nas negociações acerca de uma potencial transação 

envolvendo os ativos do Grupo Laureate no Brasil e chegou a um acordo com a Laureate 

Education, Inc. (“Laureate” e, em conjunto com a SER, as “Companhias”) com relação a 

uma possível combinação dos negócios da SER e da Laureate no Brasil, nos termos 

detalhados abaixo (a “Transação”). 

 

1. Transação entre SER e Laureate  

 

Em 11 de setembro de 2020, a SER, seu acionista controlador, Sr. José Janguiê Bezerra 

Diniz (“Janguiê Diniz”), a Laureate e sua subsidiária brasileira Rede Internacional de 

Universidades Laureate Ltda. (“Rede”), celebraram um Transaction Agreement vinculante, 

em que foram estabelecidos os termos e condições da Transação (“Contrato”), cujo 

fechamento está sujeito ao cumprimento de condições precedentes, incluindo a aprovação 

da Transação pelas autoridades concorrenciais competentes.  

 

A Transação consiste na aquisição de 100% (cem por cento) da participação societária da 

Rede pela SER, por meio de compra e venda de certo percentual de quotas da Rede com 

pagamento em caixa (“Parcela em Caixa”), seguida da incorporação da Rede (ou de eventual 

holding a ser constituída acima da Rede – “NewCo”) pela Ser, com entrega à Laureate de 

novas ações de emissão da SER (“Parcela em Ações”). Como resultado da Transação, 

100% (cem por cento) das quotas da Rede passarão a ser detidas pela SER. 

 

Nos termos do Contrato, a Parcela em Caixa foi fixada em R$ 1.700.000.000,00 (um bilhão e 

setecentos milhões de reais) e a Parcela em Ações foi estabelecida de forma que, no 

fechamento da Transação, a Laureate receba 44% (quarenta e quatro por cento) das ações 

ordinárias, nominativas da SER. 

 

As ações da SER recebidas pela Laureate no contexto da Transação estarão sujeitas a 

determinadas limitações de seu direito de voto, de forma que, excetuadas determinadas 



 

JUR_SP - 37826000v3 - 5302004.452598 

hipóteses limitadas, a Laureate não poderá votar com ações da SER representativas de mais 

de 7,5% (sete e meio por cento) do capital social total da SER. 

 

Como resultado da Transação, Janguiê Diniz deterá aproximadamente 32,1% (trinta e dois 

vírgula um por cento) das ações do capital social da SER, continuando a exercer o seu direito 

de voto como acionista controlador da SER.  

 

Com base em informações gerencias não auditadas e aplicando-se certos ajustes de forma 

a refletir os resultados das operações da Laureate no Brasil (“Ativos Laureate”) segundo as 

práticas contábeis adotadas pela Ser, observados os últimos 12 meses findos em 31 de março 

de 2020, os Ativos Laureate obtiveram receita líquida de R$ 2,2 bilhões e EBITDA ajustado 

(incluindo ajustes entre IFRS e USGAAP, eliminação de fluxos intercompany e de efeitos não 

recorrentes) de R$ 413 milhões, tendo na referida data endividamento líquido, excluindo 

endividamento com a matriz, de R$ 623,3 milhões e um total de 267 mil alunos matriculados. 

 

Em 10 de setembro de 2020, os conselhos de administração das Companhias aprovaram a 

celebração do Contrato e o conselho de administração da SER aprovou a minuta do Protocolo 

de Justificação de Incorporação que, sujeito ao cumprimento (ou renúncia, conforme 

aplicável) das condições precedentes descritas no item “f” abaixo, será celebrado pelos 

administradores da SER e da Rede (ou NewCo, conforme o caso) e submetido à deliberação 

dos acionistas na Assembleia Geral Extraordinária da SER e na Reunião de Sócios da Rede 

(ou NewCo, conforme o caso), ambas a serem realizadas na data de fechamento da 

Transação (“Data de Fechamento”). 

 

O Contrato prevê, ainda, que a Laureate terá um direito de go-shop que poderá ser exercido 

até 13 de outubro de 2020 às 12:01am (horário de Nova Iorque), caso seu conselho de 

administração aprove a celebração de uma transação mais vantajosa com terceiro (“Go-

Shop”). Nesta hipótese, a SER poderá igualar a proposta apresentada pelo terceiro (right to 

match) e, se assim não o fizer, a Laureate poderá concretizar a referida operação mais 

vantajosa com terceiro, hipótese na qual será devida pela Laureate à SER uma multa 

rescisória no valor de R$ 180.000.000 (cento e oitenta milhões de reais). 

 

2. Principais Termos da Transação 

 

(a) Identificação das Companhias Envolvidas e de Suas Respectivas Atividades. 

 

A SER e a Rede atuam no setor de educação privada no Brasil, com foco em educação 

superior. A SER e a Rede (como subsidiária da SER) continuarão envolvidas em tais 

atividades após a Transação. 

 

(b) Descrição e Objetivo da Transação.  

 

A Transação pretendida é a aquisição pela SER dos Ativos Laureate, tornando-se a Rede 

uma subsidiária da SER. Como contraprestação pelas quotas representativas de 100% do 
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capital social da Rede, a Laureate (ou quaisquer de suas afiliadas) receberá a Parcela em 

Caixa e a Parcela em Ações. 

 

Como parte da Transação, a Rede (ou NewCo, conforme o caso) será incorporada pela SER 

nos termos dos artigos 223, 224, 225 e 227 da Lei das S.A., artigos 1.116, 1.117 e 1.118 do 

Código Civil e demais regras e leis aplicáveis. 

 

Após a confirmação de que Laureate irá efetivamente vender os Ativos Laureate para a SER, 

a SER criará um programa de American Depositary Receipt de Nível III ("Programa de ADR"), 

a ser estabelecido com um conceituado banco nacional para fins de emissão de American 

Depositary Shares (“ADS”) cuja listagem deverá ser aprovada em bolsa de valores localizada 

nos Estados Unidos.  

 

(c) Estrutura Atual e Estrutura Proposta. 

 

 
 

(d) Preço de Aquisição; Relação de Troca. 

 

Em contrapartida à aquisição de 100% do capital social da Rede, a Laureate (ou respectiva 

afiliada) irá receber: (i) o Componente em Caixa; e (ii) o Componente em Ações (“Preço de 

Aquisição”). 

 

O Preço de Aquisição foi negociado entre as administrações da SER e da Laureate, que são 

partes independentes, com base na situação financeira de cada sociedade e suas 

expectativas de resultados futuros.  

 

Ainda, as administrações da Laureate e da SER contrataram os serviços de bancos de 

investimento reconhecidos internacionalmente, conforme disposto no item 4 abaixo, para 

assessorar as Companhias e seus respectivos conselhos de administração ao longo das 

negociações e no processo de tomada de decisões com relação à Transação.     
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(e) Principais Benefícios e Riscos da Transação. 

 

A Transação tem forte racional estratégico, uma vez que, quando concretizada, consolidará 

a posição da SER entre os maiores grupos de ensino superior privado do Brasil, com cerca 

de 452 mil alunos, bem como permitirá o aproveitamento de sinergias relevantes. A 

consumação da Transação fortalecerá a capacidade da SER de realizar novos investimentos 

e permitirá aumentar a presença de seus serviços educacionais no Brasil, gerando valor aos 

seus acionistas e stakeholders em geral.  

 

As Companhias não preveem riscos significativos decorrentes da conclusão da Transação, e 

seu sucesso dependerá principalmente da capacidade da administração da SER de 

aproveitar oportunidades de crescimento e ganhos de eficiência resultantes da Transação. 

Caso a SER não venha a ter sucesso com essas oportunidades, os benefícios esperados 

pela Transação poderão não ser totalmente atingidos ou poderão levar mais tempo que o 

esperado para se concretizar. Existem riscos naturais relacionados à Transação, incluindo o 

de variação de preço das ações da SER, o que é inerente ao mercado de capitais e que será 

suportado igualmente por todos os acionistas da SER. 

 

(f) Go-Shop, Aprovação dos Acionistas, Submissão da Transação à Autoridade Antitruste 

e demais Condições Suspensivas. 

 

Após o Go-Shop, a conclusão da Transação ainda estará sujeita (i) à aprovação da 

incorporação da Rede (ou NewCo, conforme o caso) pelos acionistas da SER em Assembleia 

Geral, (ii) à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, (iii) à 

implementação bem-sucedida do Programa de ADR pela SER, e (iv) ao cumprimento de 

outras condições precedentes que são usuais para operações similares, e que estão descritas 

no Contrato. A Transação não requer aprovação de acionistas da Laureate. 

 

Uma vez cumpridas as condições precedentes estabelecidas no Contrato (ou renunciadas, 

conforme aplicável), a administração da SER deverá convocar Assembleia Geral de 

acionistas da SER que será realizada na Data de Fechamento. 

 

(g) Governança Corporativa da SER pós Incorporação. 

 

Além da criação do Programa de ADR, conforme acima mencionado, o Contrato prevê a 

realização de uma Assembleia Geral de acionistas da SER, a ser realizada na Data de 

Fechamento, visando aprimorar sua estrutura de governança corporativa, com os seguintes 

destaques: 

 

(i) criação de um comitê de auditoria estatutário e de um comitê de integração não 

estatutário;  

(ii) nomeação de 5 (cinco) conselheiros escolhidos por Janguiê Diniz, 2 (dois) 

conselheiros escolhidos pela Laureate e 2 (dois) conselheiros independentes, 

totalizando 9 (nove) membros no conselho de administração da SER; 

(iii) aprovação prévia de determinadas operações entre partes relacionadas; entre outros. 
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Após a consumação da Transação, enquanto a Laureate (e/ou qualquer de suas subsidiárias) 

detiver, direta ou indiretamente, ADSs ou ações da SER, a Laureate não poderá votar com 

qualquer ação ou ADSs excedendo 7,5% das ações totais e votantes, exceto conforme 

previsto no Contrato.  

 

(h) Direitos de Retirada. 

 

De acordo com o artigo 137 da Lei das S.A., a Transação não implicará em direito de retirada 

aos acionistas da SER. 

 

3. Outras Informações Relevantes 

 

(i) Laudo de Avaliação e Demonstrações Financeiras Pro Forma. 

 

Nos termos do artigo 226 da Lei das S.A., as Companhias irão contratar um auditor para 

elaborar laudo de avaliação da Rede (ou NewCo, conforme o caso) para fins da Incorporação 

(“Laudo de Avaliação”). Além disso, a SER irá preparar suas informações financeiras pro 

forma refletindo os efeitos da Incorporação como se já tivesse sido concluída, acompanhadas 

de um parecer do referido auditor (“Informações Financeiras Pro Forma da SER”). O Laudo 

de Avaliação e as Informações Financeiras Pro Forma da SER constituirão anexos do 

Protocolo de Justificação, a ser celebrado entre SER e Rede (ou NewCo, conforme o caso), 

após o cumprimento de certas condições precedentes estabelecidas no Contrato. 

 

4. Disposições Gerais 

 

Até a Data de Fechamento, a SER e a Laureate permanecerão completamente separadas e 

independentes. Portanto, alunos, fornecedores, funcionários e outras partes interessadas não 

devem esperar qualquer alteração na composição da administração, nas relações comerciais 

e na prestação de serviços durante esse período. 

 

Após o fechamento da Transação, a Laureate poderá alienar sua participação na SER por 

meio de transações públicas ou privadas, observadas determinadas limitações de volume 

semanal no caso de vendas em bolsa, e respeitado o direito de preferência do acionista 

controlador Janguiê Diniz no caso de certas vendas de ações acima de determinado 

percentual estabelecido no Contrato. 

 

A SER contou com a assessoria exclusiva do Bank of America Merrill Lynch para aspectos 

financeiros e do Milbank LLP e Pinheiro Neto Advogados para aspectos jurídicos, enquanto 

a Laureate contou com a assessoria exclusiva do Goldman Sachs para aspectos financeiros 

e do Veirano Advogados, Demarest Advogados, Campos Mello Advogados, Simpson Thacher 

& Bartlett LLP e Jones Day para aspectos jurídicos. 

 

Divulgações adicionais de informações ao mercado sobre o Contrato e a Transação serão 

realizadas oportunamente nos termos da legislação vigente. 
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A SER manterá seus acionistas e o mercado informados sobre os fatos subsequentes 

relacionados a este assunto, de acordo com a legislação aplicável e as normas da CVM. 

 

13 de setembro de 2020 

 

 

 

 

 
 
Ausência de oferta ou solicitação 
Esta comunicação é apenas para fins informativos e não é uma oferta de venda nem de solicitação de uma oferta para 
subscrever ou comprar ações. Nenhuma oferta de valores mobiliários será feita nos Estados Unidos, exceto por meio de um 
prospecto que atenda aos requisitos da Section 10 do U.S. Securities Act of 1933, conforme alterada, ou de acordo com uma 
isenção desta. 
 
Declarações Prospectivas 
Esta comunicação pode conter declarações prospectivas com base em suposições e previsões atuais feitas pela administração 
da SER. Estas declarações são declarações que não são fatos históricos e são baseadas na visão atual da gestão da SER e 
estimativas futuras de circunstâncias econômicas, condições da indústria, desempenho da empresa e resultados financeiros. 
As palavras “antecipar”, “acreditar”, “estimar”, “esperar”, “planejar” e expressões semelhantes, conforme se relacionam 
com a companhia ou com a transação proposta, destinam-se a identificar declarações prospectivas. Declarações relativas à 
declaração ou pagamento de dividendos, a implementação das principais estratégias operacionais e financeiras e planos de 
dispêndio de capital, a direção das operações futuras e os fatores ou tendências que afetam a condição financeira, a liquidez 
ou os resultados das operações são exemplos de declarações prospectivas. Essas declarações refletem as visões atuais da 
administração e estão sujeitas a vários riscos e incertezas. Não há garantia de que os eventos, tendências ou resultados 
esperados realmente ocorrerão. As declarações são baseadas em muitas suposições e fatores, incluindo condições gerais 
econômicas e de mercado, condições da indústria e fatores operacionais, bem como a capacidade de concluir com sucesso 
a transação proposta e realizar os benefícios previstos da transação proposta, atrasos na obtenção de quaisquer aprovações 
necessários para a transação proposta, ou a incapacidade de obtê-los nos termos propostos ou no cronograma previsto, ou 
o descumprimento de qualquer uma das condições para que a transação proposta seja cumprida. Quaisquer mudanças em 
tais premissas ou fatores podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das expectativas atuais. 
A SER não assume qualquer responsabilidade de atualizar essas declarações prospectivas ou de adequá-las a eventos ou 
desenvolvimentos futuros. 

 

Rodrigo de Macedo Alves 

Diretor de Relações com Investidores 

SER EDUCACIONAL S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL FACT 

Ser Educacional S.A. (“SER”) (B3 SEER3), pursuant to the terms of Law No. 6,404/1976 

(“Corporations Law”), of CVM Ruling No. 358/2002 (“CVM Ruling 358”) and in addition to the 

material fact disclosed on July 19, 2020, hereby informs its shareholders and the market in general 

that is has advanced in the negotiations regarding a potential transaction involving the assets of 

Laureate Group in Brazil and reached an agreement with Laureate Education, Inc. (“Laureate” 

and, in jointly with SER, the “Companies”) with respect to a possible combination of SER and 

Laureate's business in Brazil, pursuant to the terms described below (the “Transaction”). 

1. Transaction between SER and Laureate  

On September 11, 2020, SER, it’s controlling shareholder Mr. José Janguiê Bezerra Diniz 

(“Janguiê Diniz”), Laureate and Laureate’s Brazilian subsidiary Rede Internacional de 

Universidades Laureate Ltda. (“Rede”) entered into a certain binding Transaction Agreement 

establishing the terms and conditions of the Transaction (“Agreement”), which closing is subject 

to the satisfaction of conditions precedent, including the approval of the Transaction by the 

competent antitrust authorities. 

The Transaction consists of the acquisition of one hundred percent (100%) of the Rede’s corporate 

capital by SER, by means of the purchase and sale of a certain percentage of Rede’s quotas in 

consideration for a cash payment (“Cash Component”) followed by the merger of Rede (or a 

potential holding company to be incorporated and that will hold Rede’s quotas – “NewCo”) by 

SER, with the issuance of new issued shares of SER (“Stock Component”). As a result of the 

Transaction, SER will hold one hundred percent 100% of Rede’s quotas. 

Under the terms of the Agreement, the Cash Component was fixed in one billion and seven 

hundred million Brazilian Reais (R$ 1,700,000,000) and the Stock Component was fixed so that, 

on the closing of the Transaction Laureate will receive forty four percent (44%) of SER’s common 

stock shares. 

 

 

  

 

 

 

SER EDUCACIONAL S.A. 

Publicly Held Company 

Corporate Taxpayer’s ID (CNPJ/ME): 

04.986.320/0001-13 
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The shares issued by SER and received by Laureate within the context of the Transaction will be 

subject to certain limitations on their voting rights so that except for certain limited situations, 

Laureate will not be able to vote with shares of SER representing more than seven and a half 

percent (7.5%) of SER’s total corporate capital.  

As a result of the Transaction, Janguiê Diniz will hold approximately thirty two point one percent 

(32.1%) of SER's corporate capital, continuing therefore to exercise his voting rights as SER’s 

controlling shareholder. 

Based on unaudited, managerial information and after making certain adjustments so as to reflect 

the results of Laureate's operations in Brazil (“Laureate’s Assets”) in accordance with the 

accounting practices adopted by SER, considering the last 12 months as of March 31, 2020, the 

Laureate Assets generated net revenue of R$ 2,200,000,000 and adjusted EBITDA (including 

adjustments between IFRS and USGAAP and excluding intercompany flows and non-recurring 

effects) of R$ 413,000,000, having on that date a net debt, excluding debt with the parent company 

of R$ 623,300,000 and approximately 267,000 enrolled students. 

On September 10, 2020, the board of directors of the Companies approved the execution of the 

Agreement and the board of directors of SER approved a form of the Merger Protocol that, subject 

to the satisfaction (or waiver, as the case may be) of the conditions precedent described in item 

“f” below, will be executed by the management of SER and of Rede (or NewCo, as the case may 

be) and submitted to the shareholders at the SER General Shareholders’ Meeting and at the 

Rede’s (or NewCo’s, as the case may be) Quotaholders’ Meetings, both to be held on the closing 

date of the Transaction (“Closing Date”). 

The Agreement also provides that Laureate will have a go-shop right that may be exercised until 

October 13, 2020 at 12:01am (New York time), if Laureate’s board of directors approves the 

execution of a superior transaction with a third party (“Go-Shop”). In this scenario, SER may 

match the proposal presented by a third party, and if it fails to do so, Laureate may consummate 

a superior transaction with such third party, in which case Laureate will be required to pay a 

termination fee to SER amounting to one hundred and eighty million Brazilian Reais 

(R$ 180,000,000) 

2. Main Terms of the Transaction 

(a) Identification of the Companies and Description of their Activities. 

SER and Rede operate in the private education sector in Brazil, focusing on higher education. 

SER and Rede (as a subsidiary of SER) will continue to be engaged in such activities after the 

Transaction.  
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(b) Description and Purpose of the Transaction. 

The intended Transaction is an acquisition of Laureate’s Assets by SER, causing Rede to become 

a subsidiary of SER. In consideration for quotas representing one hundred percent (100%) of 

Rede’s corporate capital, Laureate (or any of its affiliates) will receive the Cash Component and 

the Stock Component.  

As part of the Transaction, Rede (or NewCo, as the case may be) will be merged into SER 

pursuant to articles 223, 224, 225 and 227 of the Corporations Law, articles 1,116, 1,117 and 

1,118 of the Brazilian Civil Code and other applicable laws and regulations.  

After confirmation that Laureate will effectively sell Laureate’s Assets to SER, SER will create a 

Level III American Depositary Receipt program ("ADR Program"), to be established with a 

reputable national bank regarding the issuance of American Depositary Shares (“ADS”) which 

shall be approved for listing in an US stock exchange. 

(c) Current and Proposed Structure. 

(d) Purchase Price; Exchange Ratio. 

In consideration for the acquisition of one hundred percent (100%) of Rede’s corporate capital, 

Laureate (or its respective affiliate thereof) will receive: (i) the Cash Component; and (ii) the Stock 

Component (“Purchase Price”). 

The Purchase Price was negotiated between the managements of SER and Laureate, which are 

independent parties, based on the financial situation of each entity and their expected future 

profitability. 

In addition, each of the managements of SER and Laureate hired financial advisory from 

internationally renowned investment banks, as provided in item 4 below, to assist the Companies 



 

JUR_SP - 37490881v3 - 5302004.452598 

and their respective board of directors in the negotiations and decision-making process with 

respect to the Transaction. 

(e) Main Benefits and Risks of the Transaction. 

The Transaction has a strong strategic rationale, since, once implemented, will consolidate SER's 

position among the largest private higher education groups in Brazil, with around four hundred 

and fifty two thousand (452,000) students, as well as taking advantage of significant synergies. 

The consummation of the Transaction will strengthen SER's ability to make new investments and 

increase the presence of its educational services in Brazil, generating value to its shareholders 

and stakeholders in general. 

The Companies do not foresee significant risks arising from the consummation of the Transaction, 

and its success will depend mainly on the ability of SER’s management to take advantage of 

growth and cost-saving opportunities resulting from the Transaction. If SER fails to seize on these 

opportunities successfully, the benefits expected from the Transaction may not be fully reached 

or may take longer than expected to be achieved. There are natural risks involved in the 

Transaction, including price variation of SER shares, which is inherent to capital markets and will 

be equally borne by all of SER shareholders.  

(f) Go-Shop, Shareholders’ Approval, Submission of the Transaction to the Antitrust 

Authorities and other Suspensive Conditions. 

After the Go-Shop the completion of the Transaction will still be subject to the (i) approval of the 

merger of Rede (or NewCo, as the case may be) by SER’s shareholders at the General 

Shareholders’ Meeting; (ii) approval of the Brazilian antitrust authority (Conselho Administrativo 

de Defesa Econômica – CADE), (iii) successful implementation of the ADR Program by SER; and 

(iv) satisfaction of certain other condition precedents that are customary for transactions of this 

type, and which are described in the Agreement. The Transaction does not require approval by 

Laureate’s shareholders. 

Once certain of the conditions precedent listed in the Agreement have been satisfied (or waived, 

as the case may be), the management of SER shall call SER General Shareholders’ to be held 

on the Closing Date. 

(g) SER’s Corporate Governance after the Merger. 

In addition to the creation of the ADR Program mentioned above the Agreement provides that a 

General Shareholders' Meeting of SER shall be held on the Closing Date, aiming to improve its 

corporate governance structure, with the following highlights: 

(i) creation of a statutory audit committee and a non-statutory integration committee;  
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(ii) appointment of five (5) directors chosen by Janguiê Diniz, two (2) directors chosen by 

Laureate and two (2) independent members, amounting nine (9) members of SER’s board 

of directors;  

(iii) prior approval of certain transactions between related parties; among others. 

Following the consummation of the Transaction, for as long as Laureate (and/or any of its 

subsidiaries) hold, directly or indirectly, ADSs or shares issued by SER, Laureate shall not vote 

with any ADSs or shares issued by SER that exceeds seven and a half percent (7.5%) of the total 

and voting shares, except as provided for in the Agreement. 

(h) Withdrawal Rights. 

Pursuant to article 137 of the Corporation Law, the Transaction shall not trigger withdrawal rights 

for the shareholders of SER. 

3. Other Relevant Information 

(i) Appraisal Report and Pro Forma Financial Statements. 

Pursuant to article 226 of the Corporation Law, the Companies will hire an appraiser to prepare 

the appraisal report of Rede (or NewCo) for purposes of the Merger (“Appraisal Report”). In 

addition, SER will prepare its pro forma financial information reflecting the effects of the merger 

as if it had already been consummated, which will be accompanied of a reasonable assurance 

opinion provided by such auditor (“SER Pro Forma Financial Information”). The Appraisal 

Report and SER Pro Forma Financial Information will constitute exhibits to the Protocol and 

Justification, to be executed among SER and Rede (or NewCo) following the satisfaction of certain 

conditions precedent listed in the Agreement. 

4. General Provisions 

Until the Closing Date, SER and Laureate shall remain completely separate and independent. 

Therefore, students, suppliers, employees and other stakeholders should not expect any change 

in the composition of the management, business relations and the offering of services during this 

period. 

After the closing of the Transaction, Laureate may sell its corporate stake in SER though public or 

private transactions, subject to certain weekly volume limitations in case of sales on the stock 

exchange, and observing the right of first refusal of the controlling shareholder Janguiê Diniz in 

case of certain sale of shares above the percentage set forth in the Agreement.  

SER has been exclusively advised by Bank of America Merrill Lynch on financial aspects and by 

Milbank LLP and Pinheiro Neto Advogados on legal aspects, while Laureate has been exclusively 

advised by Goldman Sachs on financial aspects and by Veirano Advogados, Demarest 
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Advogados, Campos Mello Advogados, Simpson Thacher & Bartlett LLP and Jones Day on legal 

aspects. 

Additional disclosures to the market about the Agreement and the Transaction will be made in due 

course under the terms of the current legislation. 

SER will keep its shareholders and the market informed of any subsequent facts related to this 

matter, in accordance with the applicable law and CVM rulings. 

September 13, 2020 

 

 

 

 
No Offer or Solicitation 
This communication is for informational purposes only and is neither an offer to sell nor a solicitation of an 
offer to subscribe for or buy shares. No offer of securities will be made in the United States except by means 
of a prospectus meeting the requirements of Section 10 of the U.S. Securities Act of 1933, as amended, or 
pursuant to an exemption therefrom. 
 
 
Forward-Looking Statements 
This communication may contain forward-looking statements based on current assumptions and forecasts 
made by SER’s management. These statements are statements that are not historical facts, and are based 
on SER’s management’s current view and estimates of future economic circumstances, industry conditions, 
company performance and financial results. The words “anticipates”, “believes”, “estimates”, “expects”, 
“plans” and similar expressions, as they relate to the company or the proposed transaction, are intended to 
identify forward-looking statements. Statements regarding the declaration or payment of dividends, the 
implementation of principal operating and financing strategies and capital expenditure plans, the direction 
of future operations and the factors or trends affecting financial condition, liquidity or results of operations 
are examples of forward-looking statements. Such statements reflect the current views of management and 
are subject to a number of risks and uncertainties. There is no guarantee that the expected events, trends 
or results will actually occur. The statements are based on many assumptions and factors, including general 
economic and market conditions, industry conditions, and operating factors, as well as the ability to 
successfully complete the proposed transaction and realize the anticipated benefits of the proposed 
transaction, delays in obtaining any approvals required for the proposed transaction, or an inability to obtain 
them on the terms proposed or on the anticipated schedule, or the failure of any of the conditions to the 
proposed transaction to be satisfied. Any changes in such assumptions or factors could cause actual results 
to differ materially from current expectations.  SER assumes no liability whatsoever to update these forward-
looking statements or to conform them to future events or developments. 

 

Rodrigo de Macedo Alves 

Investor Relations Officer 

SER EDUCACIONAL S.A. 


