SER EDUCACIONAL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 04.986.320/0001-13
FATO RELEVANTE
Ser Educacional S.A. (“Ser” ou “Companhia”) (B3 SEER3), em observância aos termos da
Lei nº 6.404/1976, da Instrução CVM nº 358/2002 e em complemento ao fato relevante
divulgado em 30 de outubro de 2020, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral
que, nos termos do Instrumento Particular de Transação, Opção de Compra e Outras Avenças
firmado com a Ânima Holding S.A. (“Instrumento de Transação”), exerceu seu direito de
receber R$180 milhões em dinheiro relativos ao Pagamento Rescisório pelo Go Shop, ao
invés de receber neste momento, em dação em pagamento, o direito à propriedade futura de
100% das quotas das sociedades mantenedoras das Instituições Faculdade Internacional da
Paraíba (FPB) e Centro Universitário dos Guararapes (UNIFG).
Não obstante o recebimento do valor de R$180 milhões mencionado acima, a Ser se reservou
o direito de exercer sua opção de compra sobre as quotas de tais sociedades mantenedoras
pelo mesmo valor de R$180 milhões, opção essa que pode ser exercida no prazo de 60 dias
contados de 29 de outubro de 2020, prorrogável por solicitação de qualquer das partes por
no máximo 15 dias.
Da mesma forma e conforme já divulgado por meio do fato relevante de 30 de outubro de
2020, a Ser permanece ainda detentora de opções de compra sobre as sociedades
mantenedoras do Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter), do Centro Universitário
FADERGS; e do Centro Universitário Hermínio da Silveira, opções essas também exercíveis
no prazo de 60 dias contados de 29 de outubro de 2020, prorrogável por solicitação de
qualquer das partes por até 15 dias adicionais
A Ser manterá seus acionistas e o mercado informados sobre os fatos relevantes relativos a
este assunto, de acordo com a legislação aplicável e as normas da CVM.
Recife/PE, 4 de novembro de 2020.
Rodrigo de Macedo Alves
Diretor de Relações com Investidores
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