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Aviso legal

O material divulgado pela Companhia reflete as expectativas dos administradores e poderá conter estimativas sobre eventos futuros. Quaisquer
informações, dados em geral, previsões ou planos futuros refletem estimativas e não podem ser tomados como dados concretos ou promessa perante o
mercado. A Ser Educacional não será responsável por quaisquer decisões de investimentos, operações ou alterações nas posições dos investidores
tomadas com base nas informações e dados aqui divulgados. Da mesma forma, fica claro que o material ora divulgado poderá sofrer alterações sem
prévio aviso.

O presente material foi elaborado pela Ser Educacional S.A. (“Ser Educacional" ou a "Companhia") de acordo com as mais rígidas normas nacionais e
internacionais aplicáveis ao setor e inclui determinadas declarações prospectivas que se baseiam, principalmente, nas atuais expectativas e nas previsões
da Ser Educacional quanto a acontecimentos futuros e tendências financeiras que atualmente afetam ou poderiam vir a afetar o negócio da Ser
Educacional, não representando, no entanto, garantias de desempenho no futuro. Elas estão fundamentadas nas expectativas da administração,
envolvendo uma série de riscos e incertezas em função dos quais a situação financeira real e os resultados operacionais podem vir a diferir de maneira
relevante dos resultados expressos nas declarações prospectivas. A Ser Educacional não assume nenhuma obrigação no sentido de atualizar ou revisar
publicamente qualquer declaração prospectiva.
Esta apresentação é divulgada exclusivamente para efeito de informação e não deve ser interpretada como solicitação ou oferta de compra ou venda de
ações ou instrumentos financeiros correlatos. De igual modo, esta apresentação não oferece recomendação referente a investimento e tampouco deve ser
considerada como se a oferecesse. Ela não diz respeito a objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de
nenhuma pessoa. Tampouco oferece declaração ou garantia, quer expressa, quer implícita, em relação à exatidão, abrangência ou confiabilidade das
informações nela contidas. Esta apresentação não deve ser considerada pelos destinatários como elemento que substitua a opção de exercer seu próprio
julgamento. Quaisquer opiniões expressas nesta apresentação estão sujeitas a alteração sem aviso e a Ser Educacional não têm a obrigação de atualizar
e manter em dia as informações nela contidas.
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Visão geral da Uninorte
Uninorte é a maior instituição de ensino superior de Manaus

▪

Fundada em 1994, adquirido pela Laureate em 2008

▪

Centro Universitário com licença EAD
Campus Centro 10 prédios

▪

Sólidos indicadores de qualidade com IGC e CI = 3, 100% dos
CPCs iguais ou superiores a 3, sendo 60% com CPC 4

▪

80 cursos de graduação em 3 Campi

▪

Líder de mercado no ensino presencial privado na cidade

▪

Baixa penetração do FIES com apenas 20% da base de alunos em 2018

Campus Plaza 2 prédios

Base de alunos por tipo de graduação**

Campus Norte 1 prédio

Base de alunos por modalidade de ensino**

Pós
graduação
9%

Graduação
91%

Semipresencial
7%

Presencial
93%

Mercado de Manaus (AM)
▪ Capital do estado do Amazonas

▪

Resultados de 2018*

▪
▪
▪

Alunos: 25,2 mil
Receita líquida R$165,5 mm

EBITDA R$18,7 mm (margem EBITDA 11,3%)

*ajustados por itens não recorrentes **em agosto/18

Manaus

▪ Maior cidade e economia da região Norte
do Brasil
▪ População: 2,1 milhões
▪ Estudantes de graduação superior presencial
(INEP 2017): 90 mil
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Uninorte possui infraestrutura de ponta preparada para
atender o mercado de Manaus
Estrutura diferenciada nas áreas de humanas, saúde e engenharia

Dados selecionados de Infraestrutura

Área total 108 mil m2

Teatro

Laboratório odontológico
385 salas de aula

83 laboratórios

Laboratório de Fisioterapia

Laboratório de Engenharia
1.708 vagas de estacionamento

25.394 assentos
Infraestrutura premium
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Fortalecimento nas regiões de origem da Ser Educacional
e oportunidade para double turnaround
Ser Educacional que já detém a marca mais reconhecida do Nordeste, passa a deter as marcas mais reconhecidas do Norte e liderança nas duas
maiores cidades da região em número de alunos presenciais
Racional estratégico da transação

Posicionamento estratégico diferenciado em suas regiões de atuação

Fortalecimento da posição de mercado da Ser Educacional na Região Norte e

1

▪

assumir a liderança na maior cidade da região
- Região Norte possui a segunda menor penetração de ensino superior do Brasil

▪
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Uninorte é líder no mercado de Manaus com sólida reputação de marca

Marca mais reconhecida
e líder de mercado
em Manaus (AM)
UNINASSAU:~3k
alunos em
Manaus (AM)
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▪

Líder de mercado em Belém
(PA) e Santarém (PA)

▪

Marca de ensino superior
mais reconhecida do NE
(mai/18)

▪

Líder de mercado na Região
Metropolitana e na capital do
Recife (PE), no estado de
Pernambuco,
Campina Grande (PB) e
Parnaíba (PI).

▪

Top 5 em João Pessoa (PB),
Maceió (AL), Teresina (PI)
Caruaru (PE), Fortaleza (CE),
Natal (RN) e Aracaju (SE)

- Geração de sinergias operacionais
- Potencial de crescimento de receita por meio do lançamento de novas unidades
presenciais e do EAD 100% online e premium

Ser Educacional continuará com sólida posição financeira pós transação
Taxa bruta de matrículas*

35%

36%

45% 40%

30% 28%

▪
S

CO

SE

NE

N

Ser Educacional possui sólido track record em integrações, com mais de 20
transações, incluindo UNAMA e UNG

BR

5

Melhor universidade
privada do Norte

- modelo alinhado com a estratégia da Ser Educacional em seus mercados chave

Potencial para “double tournaround”

3

▪

Marca mais
reconhecida e líder de
mercado de Guarulhos (SP)
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*Porcentagem de matrículas na Educação Superior em relação à população de 18 a 24 anos. Fonte Observatório PNE www.observatoriopne.org.br - 2015

Resumo da transação

Transação

▪ Contrato de Cessão de Transferência de Quotas e Outras Avenças
▪ Aquisição de 100% das cotas da UNINORTE (SODECAM – Sociedade de Desenvolvimento Cultural do Amazonas LTDA), pela
CENESUP – Centro Nacional de Ensino Superior Ltda. (“CENESUP”), subsidiária da Ser Educacional S.A.

Preço

Estrutura

Próximos Passos

▪ Valor da Firma R$194,8 milhões (R$185,0 milhões em equity + R$9,8 milhões em dívida líquida)

▪ Pagamento de R$185,0 milhões no fechamento da transação
▪ Assunção do endividamento líquido de R$9,8 milhões
▪ Ajuste de preço pelo capital de giro no closing da transação

▪ Concretização das cláusulas precedentes, comuns nesse formato de transação
▪ Fechamento da transação sujeita à aprovação do CADE
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Combinação de Resultados Pro Forma 2018
Base Total de Alunos (´000)

150,2

Receita Líquida (R$ MM)*

25,2

175,4
25,2

1.262,5

1.428,0
165,5

165,5

1.262,5

150,2

Ser

Uninorte

Ser

PRO FORMA

EBITDA Ajustado (R$ MM) e Margem EBITDA Ajustado (%) *

Uninorte

PRO FORMA

Caixa Líquido e Caixa Líquido / EBITDA Ajustado (pós transação)
1,6x

320,1

18,7

0,9x

338,7
18,7
497

25,4%

185
302

23,6%
11,3%

Ser
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Uninorte

Margem EBITDA ajuistada

320,1

PRO FORMA

EBITDA ajustado

Caixa líquido
Ser
Educacional

*Resultados Ajustados por efeitos não-recorrentes

Dívida líquida
Uninorte

Pagamento

Caixa liquido / EBITDA Ajustado

Caixa líquido
Ser Educional
Pro Forma

Caixa liquido
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Uninorte oferece oportunidade de geração de valor estratégico e financeiro
para Ser Educacional

Transação com objetivo claro e
alinhado com
o histórico Ser Educacional

Fortalecimento das operações da Ser Educacional no Norte do Brasil, tornando-se líder em Manaus,
levando a Companhia a posição de liderança nas duas maiores cidades da região

Fortalecimento do portfólio
de marcas regionais

Marca forte e reconhecida no mercado de Manaus, com possibilidade para expansão na região
e criação de mais uma fortaleza operacional em termos de posicionamento em mercados-chave
nessas regiões

Oportunidades de expansão

Oportunidade de abertura de novas unidades na cidade e no estado, com lançamento do
EAD 100% online, EAD premium, novas unidades e super polos EAD
Sinergias (“hard sinergies”) em custos e despesas com VPL de ao menos R$ 70 milhões em 10 anos
(sem perpetuidade)

Sólida geração de sinergias

-

Integração da matriz curricular
Ganho de eficiência com a centralização da estrutura
Otimização de custos e despesas com fornecedores
Equipe de integração com sólido track record de execução em transações anteriores
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Contato:
Jânyo Diniz, CEO | João Aguiar, CFO
Rodrigo Alves, IRO | Geraldo Soares, IRM
Telefone: +55 (11) 2769-3223
E-mail: ri@sereducacional.com
Website: www.sereducacional.com/ri
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