Comunicado ao Mercado
Recife, 19 de abril de 2018, a Ser Educacional (B3 SEER3, Bloomberg SEER3:BZ e
Reuters SEER3.SA), um dos maiores grupos privados de educação superior do Brasil e
líder nas regiões Nordeste e Norte, vem, pelo presente, no âmbito do OFÍCIO nº 730/2018SAE, expedido pela Superintendência de Acompanhamento de Empresas da B3 em
19.04.2018 (“Ofício”), cópia transcrita ao final, apresentar os seguintes esclarecimentos:
O Ofício faz referência à notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, na mesma data, na
qual consta, entre outras informações, que:
“1.
A Ilumno tem sobre sua mesa duas propostas de
aquisição. Uma delas é da Ser Educacional, que pode vir pagar
em dinheiro e troca de ações. A Ilumno quer vender toda sua
operação por cerca de US$ 750 milhões;
2.
A Ser Educacional está em tratativas avançadas com a
Unigranrio, o que pode fazê-la desistir da Ilumno.”
A Companhia informa que está sempre atenta às oportunidades de negócio e crescimento
do setor no qual atua, conforme divulgado regularmente em seus documentos públicos, no
entanto, na data de hoje, não existem quaisquer negociações em curso para aquisição da
referida instituição e se coloca à disposição para prestar eventuais esclarecimentos
adicionais que sejam necessários.
Abaixo segue transcrito o Ofício:
19 de abril de 2018
730/2018-SAE
Ser Educacional S/A
At. Rodrigo de Macedo Alves
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 19/04/2018, sob o título “Grupo
SEB faz proposta de até US$ 650 milhões pela Ilumno”, consta, entre outras
informações, que:
1. A Ilumno tem sobre sua mesa duas propostas de aquisição. Uma delas é da Ser
Educacional, que pode vir pagar em dinheiro e troca de ações. A Ilumno quer
vender toda sua operação por cerca de US$ 750 milhões;
2. A Ser Educacional está em tratativas avançadas com a Unigranrio, o que pode
fazê-la desistir da Ilumno.

Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até o dia 20/04/2018, com a
sua confirmação ou não, bem como outras informações consideradas importantes.
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SOBRE O GRUPO SER EDUCACIONAL
Fundado em 2003 e com sede no Recife, o Grupo Ser Educacional (B3 SEER3, Bloomberg
SEER3:BZ e Reuters SEER3.SA) é um dos maiores grupos privados de educação do Brasil e líder
nas regiões Nordeste e Norte em alunos matriculados. A Companhia oferece cursos de graduação,
pós-graduação, técnicos e ensino a distância e está presente em 26 estados e no Distrito Federal,
em uma base consolidada de mais de 152 mil alunos. A Companhia opera sob as marcas
UNINASSAU, UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, UNINABUCO - Centro
Universitário Joaquim Nabuco, Faculdades UNINABUCO, Escolas Técnicas Joaquim Nabuco e
Maurício de Nassau, UNG/UNIVERITAS, UNAMA – Universidade da Amazônia e Faculdade da
Amazônia e UNIVERITAS – Centro Universitário Universus Veritas e Faculdades UNIVERITAS, por
meio das quais oferece mais de 1.490 cursos.
Este comunicado pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do negócio,
estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento do Grupo
Ser Educacional. Estas são apenas projeções e, como tais, baseiam-se exclusivamente nas
expectativas da administração do Grupo Ser Educacional. Tais considerações futuras dependem,
substancialmente, de fatores externos, além dos riscos apresentados nos documentos de
divulgação arquivados pelo Grupo Ser Educacional e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem
aviso prévio.

