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Ser Educacional e IFC Firmam Financiamento
de Longo Prazo
Recife, 1 de julho de 2015, a Ser Educacional (BM&FBOVESPA 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 alunos matriculados,
divulga que a Companhia assinou hoje um Acordo de Financiamento com a
Internacional Finance Corporation (IFC) para financiamento de construção dos campi
de Aracaju e Fortaleza, reforma e modernização de campi existentes e novas
aquisições.
O financiamento será feito em Reais, ao equivalente a R$120 milhões (US$ 40
milhões). A nova dívida terá taxa de juros equivalente a CDI + 2,05% ao ano, com
vencimento final em 15 de abril de 2022. Os pagamentos serão semestrais, sendo que
a primeira parcela está prevista para amortização em 15 de abril de 2017 e a última
parcela em 15 de abril de 2022.
Segundo Habib Bichara, Diretor Financeiro do Grupo Ser Educacional “o financiamento
da IFC é um importante passo para o Grupo, uma vez que além de reconhecer nossa
capacidade de crescimento orgânico e por meio de aquisições, atesta nosso
comprometimento com o desenvolvimento sustentável de nossas operações”.
“Temos satisfação em investir novamente na expansão do Grupo Ser Educacional. O
investimento em educação é uma prioridade estratégica para a IFC, pois é fundamental
para melhorar a capacitação e a produtividade da força de trabalho dos países e, com
isso, apoiar a promoção de seu desenvolvimento socioeconômico”, diz Carmen de
Paula, Executiva Responsável por Investimentos em Manufatura e Serviços da IFC no
Brasil.
A IFC é a maior investidora multilateral em educação privada, em mercados
emergentes. Nos últimos 15 anos, a IFC investiu US$ 1,3 bilhão em projetos de
educação, em 33 países. No ano fiscal de 2014, os investimentos da IFC melhoram a
qualidade da educação para mais de 2,5 milhões de estudantes em países em
desenvolvimento. Além de financiar instituições privadas, a IFC também apoia
provedores de financiamento estudantil. Nos últimos 5 anos, a IFC investiu US$ 200
milhões em projetos de educação no Brasil.
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Sobre a IFC
IFC, membro do Grupo Banco Mundial, é a maior instituição global de desenvolvimento
voltada exclusivamente ao setor privado. Trabalhando com empresas privadas em
cerca de 100 países, utilizamos nosso capital bem como nossa experiência e influência
para ajudar a eliminar a extrema pobreza e promover a prosperidade compartilhada.
No exercício fiscal de 2014, dedicamos mais de US$ 22 bilhões a financiamentos para
melhorar a vida das pessoas em países em desenvolvimento e enfrentar os mais
prementes desafios do desenvolvimento. Para mais informações, visite www.ifc.org.

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 12 estados e 25 cidades, reunindo 37 unidades,
em uma base consolidada de 163,0 mil alunos. A Companhia opera sob as marcas
Faculdades Maurício de Nassau, UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de
Nassau, Faculdades Joaquim Nabuco, Escolas Técnicas Joaquim Nabuco e Maurício
de Nassau, FIT – Faculdades Integradas dos Tapajós, UnG (Universidade Guarulhos)
e UNAMA (Universidade da Amazônia), por meio das quais oferece mais de 680
cursos.
Este comunicado podem 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.
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