Comunicado ao Mercado – Alienação de Ações
Recife, 15 de setembro de 2017, a Ser Educacional (BM&FBOVESPA 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, comunica que, nos
termos do Artigo 12 da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada,
informa a seus acionistas e ao mercado em geral o recebimento de correspondência
(conforme anexo) de seu acionista controlador, Sr. José Janguiê Bezerra Diniz, na qual
informa que alienou ações de emissão da Ser Educacional, passando a deter 73.836.185
ações ordinárias, o que representa 59,15% (sem considerar as 377.500 ações em
tesouraria) das ações emitidas pela Ser Educacional.
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SOBRE O GRUPO SER EDUCACIONAL
Fundado em 2003 e com sede no Recife, o Grupo Ser Educacional (BM&FBOVESPA 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 20 estados, em uma
base consolidada de mais de 158 mil alunos. A Companhia opera sob as marcas Faculdades
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 1.260 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.

Recife, 15 de setembro de 2017
Para
SER EDUCACIONAL S.A.
At.:

Rodrigo de Macedo Alves
Diretor de Relações com Investidores

Via e-mail: ri@sereducacional.com

Ref.: Alienação de Participação Acionária Relevante

Prezados Senhores,
Eu, Sr. José Janguiê Bezerra Diniz, brasileiro, casado em regime de separação total de bens,
empresário, portador da cédula de identidade nº 2.457.125, expedida pela Secretaria de
Segurança Pública do Estado de Pernambuco, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº
368.383.574-53, com escritório na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida da
Saudade nº 254, atendendo ao disposto no artigo 12 da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro
de 2002, conforme alterada e conforme intenção divulgada em Fato Relevante e Aviso aos
Acionistas da Ser Educacional S.A. (“Companhia”) em 12 de setembro de 2017, comunico que
realizei, nesta data, a alienação de 13.888.889 ações ordinárias de emissão da Companhia,
passando a deter 73.836.185 ações, representando 59,15% (sem considerar as 377.500 ações
em tesouraria) das ações de emissão da Companhia.
Ressalto que a alienação parcial da minha participação acionária acima mencionada a intenção
de aumentar a liquidez das ações da Companhia, não tendo como objetivo a alienação do
controle da Companhia. Por fim, declaro que não possuo outros valores mobiliários e
instrumentos financeiros derivativos referenciados em tais ações ou qualquer acordo ou
contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários
de emissão da Companhia.

Atenciosamente,

José Janguiê Bezerra Diniz

