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AVISO AOS ACIONISTAS
Votação a Distância AGO/E 2020
SER EDUCACIONAL S.A. (“Companhia”), um dos maiores grupos privados de educação do Brasil
e líder nas regiões Nordeste e Norte, visando preservar a integridade física de seus empregados,
prestadores de serviços e acionistas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGO/E")
a ser realizada no dia 30 de abril de 2020, vem acompanhando diariamente a evolução da
pandemia do COVID-19 no Brasil.
Nesse contexto, considerados o panorama atual e as projeções para o surto viral do COVID-19,
bem como o cenário de restrições à realização de reuniões presenciais e a reiterada
recomendação de isolamento das autoridades públicas, a administração da Companhia solicita
que seus acionistas exerçam remotamente o seu direito de voto na AGO/E, via boletim de voto
a distância ("BVD"), sem a necessidade, portanto, de comparecer presencialmente à AGO/E.
Vale salientar que, na votação a distância, as assembleias são cadastradas e realizadas
separadamente, possuindo, portanto, cada uma o seu próprio BVD.
Diante da situação atual, a Companhia considera a votação a distância, via BVD, a forma mais
segura e factível para os acionistas exercerem seu direito de voto nas deliberações constantes
da ordem do dia da AGO/E.
Eventuais dúvidas sobre procedimentos de participação na AGO/E poderão ser esclarecidas por
meio de contato com o setor de Relações com Investidores, através de mensagem enviada para
o e-mail ri@sereducacional.com .

A Companhia reafirma o seu comprometimento com a segurança de seus colaboradores,
prestadores de serviços e acionistas, e manterá o mercado informado sobre as medidas voltadas
a preservar a saúde e o bem-estar dos participantes da AGO/E.

Recife, 09 de abril de 2020.
Rodrigo de Macedo Alves
Diretor de Relações com Investidores

