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FATO RELEVANTE
Recife, 24 de abril de 2020. A Ser Educacional S.A. (“Companhia”) (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, com base na Instrução CVM n° 622,
de 17 de abril de 2020 (“ICVM 622”), que alterou a Instrução CVM n° 481, de 17 de dezembro
de 2009, conforme alterada (“ICVM 481”), informa que, em função do atual momento de
pandemia de COVID-19, as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária convocadas para
o dia 30 de abril de 2020, às 14h00 (“AGOE”), serão realizadas de forma híbrida
(parcialmente digital), conforme instruções aqui contidas.
Os acionistas que desejarem participar remotamente da AGOE deverão enviar uma
solicitação à Companhia para o endereço eletrônico ri@sereducacional.com até às 14h00 do
dia 28 de abril de 2020, devidamente acompanhada de versões digitalizadas de toda a
documentação necessária para permitir a participação do acionista (ou de seu procurador, se
for o caso) na AGOE, ficando dispensado excepcionalmente neste caso o envio da via física
da documentação.
Os acionistas que enviarem a documentação de forma digital serão responsáveis pela sua
veracidade.
Os acionistas que não enviarem digitalmente a solicitação de cadastramento junto com a
documentação cabível no prazo acima referido não poderão participar remotamente da AGOE
por meio do sistema eletrônico disponibilizado pela Companhia.
Com a finalidade de facilitar e agilizar os trabalhos da AGOE, a Companhia solicita ainda aos
acionistas que se inscreverem para participar através do sistema eletrônico (e que já não
tenham enviado o boletim de voto a distância) que enviem suas manifestações de voto
antecipadamente à Companhia de forma digital. O envio prévio das manifestações de voto
não dispensa o acionista de efetivamente participar da AGOE e registrar sua presença através
do sistema eletrônico para que seus votos sejam devidamente considerados.
A Companhia enviará aos acionistas (ou a seus procuradores) que tenham apresentado sua
solicitação no prazo e nas condições acima, por e-mail, as respectivas instruções para acesso
ao sistema eletrônico NetGlobe incluindo um link e senha única de acesso. O link e senha
fornecidos são individuais e não poderão ser transferidos ou disponibilizados a nenhum
terceiro.
Caso o acionista que tenha solicitado devidamente sua participação por meio eletrônico não
receba da Companhia o e-mail com as instruções para acesso e participação na AGOE até
as 23h59 do dia 29 de abril de 2020, deverá entrar em contato com a Companhia entre 10

horas e 13 horas do dia 30 de abril de 2020, pelo e-mail ri@sereducacional.com, a fim de que
lhe sejam reenviadas (ou fornecidas por telefone) as instruções para acesso.
O acionista que se cadastrar para participar da AGOE por meio do sistema eletrônico na forma
deste Fato Relevante poderá optar entre: (i) simplesmente participar da AGOE, tenha ou não
enviado o boletim de voto a distância; ou (ii) participar e votar na AGOE, situação em que, se
já tiver enviado o boletim de voto a distância, suas instruções de voto recebidas por meio do
boletim de voto a distância, identificado por meio do número de sua inscrição no CPF ou
CNPJ, serão desconsideradas.
O acionista devidamente cadastrado que participar por meio do sistema eletrônico
disponibilizado pela Companhia será considerado presente à AGOE (podendo exercer seus
respectivos direitos de voto) e assinante da respectiva ata, nos termos do artigo 21-V, inciso
III e parágrafo único, da ICVM 481/09.
Os acionistas deverão garantir a compatibilidade de seus respectivos dispositivos eletrônicos
com a utilização da plataforma NetGlobe por vídeo e áudio. A Companhia não se
responsabilizará por problemas operacionais ou de conexão que os acionistas venham a
enfrentar e outras situações que não estejam sob o controle da Companhia.
A equipe de Relações com Investidores está à disposição dos seus acionistas para o
esclarecimento de quaisquer dúvidas relativas ao assunto.
Recife, 24 de abril de 2020
Rodrigo de Macedo Alves
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