SER EDUCACIONAL S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 04.986.320/0001-13
Código CVM 23221
NIRE 26.3.0001679-6

Captação 3T17
FATO RELEVANTE

Encerramento de Contrato
de Formador de Mercado
Recife, 28 de fevereiro de 2018, a Ser Educacional (B3 SEER3, Bloomberg SEER3:BZ
e Reuters SEER3.SA), um dos maiores grupos privados de educação do Brasil e líder nas
regiões Nordeste e Norte, em atendimento ao disposto às Instruções CVM nº 358/2002, e
nº 384/2013, comunica aos seus acionistas e ao público em geral o encerramento do
contrato para a prestação de serviços de formador de mercado, com o objetivo de fomentar
a liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia (SEER3) no âmbito da B3 S.A. BRASIL, BOLSA, BALCÃO (B3), firmado com a BTG Pactual Corretora de Títulos de
Valores Mobiliários S.A. (BTG Pactual), sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o n°
43.815.158/0001-22, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, n° 3729, 10° andar, cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo. O referido contrato teve início em 03 de dezembro de
2013 e vigorou por 51 meses, com base na Lei nº 8.666/1993. A prestação dos serviços se
encerra na presente data, conforme notificação por escrito enviada para a BTG Pactual em
12 de janeiro de 2018. A Companhia informa, ainda, que neste momento não tem planos
para contratar outra instituição para atuar como seu Formador de Mercado.
A Companhia informa que 64.088.147 ações ordinárias de sua emissão se encontram em
circulação no mercado e que não celebrou qualquer contrato regulando o exercício do
direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de sua emissão com o BTG
Pactual.
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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 todos os estados do Brasil, em
uma base consolidada de mais de 150 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 1.360 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

SER EDUCACIONAL S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 04.986.320/0001-13
Código CVM 23221
NIRE 26.3.0001679-6

Captação 3T17
FATO RELEVANTE

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.

