SER EDUCACIONAL S.A.
CNPJ/ME Nº 04.986.320/0001-13
NIRE: 26.3.0001679-6
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2022
1.
DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 15 de julho de 2022, às 10h00, na sede
social da Ser Educacional S.A. (“Companhia”), na cidade de Recife, Estado de Pernambuco,
na Avenida da Saudade, 254 – Santo Amaro, CEP 50.100-200.
2.
COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. José Janguiê Bezerra Diniz;
Secretária: Nathalie Réginer Côrtes.
3.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de

convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de
Administração, por meio de conferência telefônica, conforme faculta o Estatuto Social da
Companhia.
4.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a realização da 3ª (terceira) emissão
de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única,
da Companhia, no valor total de R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) (“Emissão”
e “Debêntures”, respectivamente), nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme em vigor (“Lei das Sociedades por Ações”), as quais serão objeto de oferta pública
de distribuição com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 476, de 16 de janeiro de 2009 (“Instrução CVM 476” e
“Oferta”, respectivamente) e cujas principais características e condições serão descritas no
“Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, para Colocação Pública
com Esforços Restritos de Distribuição, da Ser Educacional S.A.”, a ser celebrado entre a
Companhia e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 17.343.682/0003-08, na qualidade de agente fiduciário e representante da
comunhão de titulares das Debêntures (“Escritura de Emissão”, “Agente Fiduciário” e
“Debenturistas”, respectivamente); (ii) a autorização para a diretoria da Companhia realizar
todos e quaisquer atos necessários para formalizar as deliberações acima, bem como celebrar
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todo e qualquer documento necessário à implementação e formalização da Emissão,
incluindo, mas sem limitação, a Escritura de Emissão, o Contrato de Distribuição (conforme
abaixo definido) e seus eventuais aditamentos; e a (iii) ratificação de todos os atos já
praticados com relação às deliberações acima.
5.

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração, após

análise e discussão da matéria da ordem do dia, deliberaram, por unanimidade de votos e sem
quaisquer restrições:
(i)

aprovaram a realização da Emissão, a qual terá as seguintes características e

condições:
(a)

Número da Emissão das Debêntures: as Debêntures representam a 3ª (terceira)
emissão de debêntures da Companhia;

(b)

Valor Total da Emissão: o valor total da Emissão será de R$200.000.000,00
(duzentos milhões de reais) (“Valor Total da Emissão”);

(c)

Número de Séries: a Emissão será realizada em série única;

(d)

Quantidade de Debêntures: serão emitidas 200.000 (duzentas mil) Debêntures
(“Quantidade de Debêntures”);

(e)

Valor Nominal Unitário: R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão, conforme
abaixo definida (“Valor Nominal Unitário”);

(f)

Data de Emissão: para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será
definida na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”);

(g)

Destinação de Recursos: os recursos obtidos com a Emissão serão utilizados para
reforço de caixa.

(h)

Prazos e Datas de Vencimento: observado o disposto na Escritura de Emissão, as
Debêntures terão prazo de vigência de 5 (cinco) anos contados da Data de Emissão,
vencendo-se na data a ser definida na Escritura de Emissão (“Data de Vencimento”);
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(i)

Forma, Tipo e Comprovação de Titularidade das Debêntures: as Debêntures
serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelas ou
certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures
será comprovada pelo extrato de conta de depósito emitido pelo escriturador e,
adicionalmente, com relação às Debêntures que estiverem custodiadas
eletronicamente na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 (“B3”), conforme o
caso, será expedido por esta extrato em nome do Debenturista, que servirá como
comprovante de titularidade de tais Debêntures;

(j)

Prazo e Forma de Subscrição e Integralização: as Debêntures serão subscritas e
integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, pelo Valor Nominal Unitário, na
primeira data de subscrição e integralização (“Primeira Data de Integralização”), de
acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3. Caso qualquer Debênture venha
ser integralizada em data diversa e posterior à Primeira Data de Integralização, a
integralização deverá considerar o seu Valor Nominal Unitário, acrescido da
Remuneração (conforme abaixo definido), calculados pro rata temporis desde a
Primeira Data de Integralização até a data de sua efetiva integralização;

(k)

Espécie: as Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58, caput,
da Lei das Sociedades por Ações. Desse modo, não será segregado nenhum dos bens
da Companhia em particular para garantir os Debenturistas em caso de necessidade
de execução judicial ou extrajudicial das obrigações da Companhia decorrentes das
Debêntures e da Escritura de Emissão;

(l)

Conversibilidade e Permutabilidade: as Debêntures serão simples, ou seja, não
conversíveis em ações de emissão da Companhia e nem permutáveis em ações de
outra empresa;

(m)

Repactuação: as Debêntures não serão objeto de repactuação programada;

(n)

Amortização do saldo do Valor Nominal Unitário: o Valor Nominal Unitário das
Debêntures ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado
semestralmente a partir do 24º (vigésimo quarto) mês (inclusive) contado da Data de
Emissão, em 7 (sete) parcelas, sendo a última parcela devida na Data de Vencimento,
ressalvados os eventos de Vencimento Antecipado, de Resgate Antecipado
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Facultativo e de resgate antecipado total decorrente da Oferta de Resgate Antecipado
Total (conforme abaixo definidos);
(o)

Atualização Monetária: As Debêntures não terão seu Valor Nominal Unitário
atualizado monetariamente;

(p)

Remuneração: a partir da Primeira Data de Integralização das Debêntures, sobre o
Valor Nominal Unitário das Debêntures, ou saldo do Valor Nominal Unitário das
Debêntures, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios, correspondentes à
variação acumulada de 100% (cem por cento) da taxa média diária de juros dos DI Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma
percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e
divulgadas pela B3 no informativo diário disponível em sua página na rede mundial
de computadores (Taxa DI), acrescida exponencialmente de 2,00% (dois inteiros por
cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, de acordo com a
fórmula constante da Escritura de Emissão (“Remuneração”);

(q)

Pagamento da Remuneração: a Remuneração das Debêntures será paga
semestralmente, a partir da Data de Emissão, sendo a primeira parcela paga no 6
(sexto) mês contado da Data de Emissão e a última parcela devida na Data de
Vencimento, ressalvadas as hipóteses de pagamento decorrentes dos eventos de
Vencimento Antecipado, de Resgate Antecipado Facultativo e de resgate antecipado
total decorrente da Oferta de Resgate Antecipado Total (conforme abaixo definido);

(r)

Aquisição Facultativa: a Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir no mercado
Debêntures, de acordo com os procedimentos estabelecidos pela CVM, observados
os termos do artigo 13 da Instrução CVM 476 e o disposto no artigo 55, parágrafo 3º,
da Lei das Sociedades por Ações. As Debêntures objeto deste procedimento poderão
(a) ser canceladas; (b) permanecer em tesouraria da Companhia; ou (c) ser novamente
colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas pela Companhia para permanência
em tesouraria, se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma remuneração
das demais Debêntures que ainda estiverem em circulação. A Companhia deverá
observar os procedimentos para aquisição facultativa previstos nos artigos 14 e
seguintes da Resolução CVM nº 77, de 29 de março de 2022;
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(s)

Resgate Antecipado Facultativo Total: a Companhia poderá, a seu exclusivo
critério, observado o período de carência de 2 (dois) anos contados a partir da Data
de Emissão, resgatar antecipadamente a totalidade das Debêntures (“Resgate
Antecipado Facultativo Total”). Por ocasião do resgate antecipado facultativo total,
o valor devido pela Companhia será equivalente ao Valor Nominal Unitário ou saldo
do Valor Nominal Unitário das Debêntures a serem resgatadas, acrescido da
Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização
ou a Data de Pagamento da Remuneração anterior, conforme o caso, até a data do
efetivo Resgate Antecipado Facultativo Total, incidente sobre o Valor Nominal
Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, mais encargos
devidos e não pagos até a data do resgate antecipado facultativo total e de prêmio
equivalente a 0,35% (trinta e cinco centésimos por cento) ao ano, pro rata temporis,
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, considerando a quantidade de Dias
Úteis a transcorrer entre a data do efetivo resgate antecipado facultativo total e a Data
de Vencimento das Debêntures incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo
do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, das Debêntures objeto do Resgate
Antecipado Facultativo Total, acrescido da Remuneração. O Resgate Antecipado
Facultativo Total deverá observar os procedimentos descritos na Escritura de
Emissão;

(t)

Amortização Extraordinária: A Companhia poderá, a seu exclusivo critério,
observado o período de carência de 2 (dois) anos contados a partir da Data de
Emissão, promover a amortização extraordinária facultativa até o limite de 98%
(noventa e oito inteiros por cento) do saldo do Valor Nominal Unitário (“Amortização
Extraordinária”). Por ocasião da Amortização Extraordinária, o valor devido pela
Companhia será equivalente à parcela do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor
Nominal Unitário das Debêntures a serem amortizadas extraordinariamente,
acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de
Integralização, ou a data do pagamento da Remuneração anterior, conforme o caso,
até a data da efetiva Amortização Extraordinária, incidente sobre o Valor Nominal
Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, mais encargos
devidos e não pagos até a data da Amortização Extraordinária e de prêmio equivalente
a 0,35% (trinta e cinco centésimos por cento) ao ano, pro rata temporis, base 252
(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, considerando a quantidade de Dias Úteis a
transcorrer entre a data da efetiva Amortização Extraordinária e a Data de
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Vencimento das Debêntures incidente sobre a parcela do Valor Nominal Unitário ou
saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, objeto da Amortização
Extraordinária, acrescido da Remuneração. A Amortização Extraordinária deverá
observar os procedimentos descritos na Escritura de Emissão;
(u)

Oferta de Resgate Antecipado Total: a Companhia poderá, a seu exclusivo critério,
a qualquer momento, realizar oferta de resgate antecipado total das Debêntures,
endereçada a todos os Debenturistas, sem distinção, sendo assegurado a todos os
Debenturistas igualdade de condições para aceitar o resgate das Debêntures de sua
titularidade, de acordo com os termos, condições e procedimentos previstos na
Escritura de Emissão (“Oferta de Resgate Antecipado”);

(v)

Local de Pagamento: os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados
pela Companhia (a) utilizando-se os procedimentos adotados pela B3; ou (b) na
hipótese de as Debêntures não estarem custodiadas eletronicamente na B3, (1) na sede
da Companhia ou (2) conforme o caso, pelo banco liquidante;

(w)

Prorrogação dos Prazos: considerar-se-ão automaticamente prorrogadas as datas de
pagamento de qualquer obrigação, até o primeiro Dia Útil subsequente, se a data de
vencimento da respectiva obrigação coincidir com dia em que não houver expediente
comercial ou bancário na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e/ou na cidade
de Recife, Estado de Pernambuco, sem qualquer acréscimo aos valores a serem pagos,
ressalvados os casos cujos pagamentos devam ser realizados através da B3, hipótese
em que somente haverá prorrogação quando a data de pagamento da respectiva
obrigação coincidir com sábado, domingo ou feriado declarado nacional;

(x)

Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Remuneração das Debêntures, ocorrendo
impontualidade no pagamento pela Companhia de quaisquer obrigações pecuniárias
relativas às Debêntures, os débitos vencidos e não pagos serão acrescidos de juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de
inadimplemento até a data do efetivo pagamento, bem como de multa não
compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, independentemente de
aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, além das despesas
incorridas para cobrança (“Encargos Moratórios”);
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(y)

Vencimento Antecipado: as Debêntures estarão sujeitas às hipóteses de vencimento
antecipado automático e não automático a serem definidas na Escritura de Emissão
(“Vencimento Antecipado”).

(z)

Depósito para Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica: as Debêntures
serão depositadas para (a) distribuição no mercado primário por meio do MDA –
Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado pela
B3, sendo a distribuição das Debêntures liquidada financeiramente por meio da B3;
e (b) negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores
Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo as
negociações das Debêntures liquidadas financeiramente por meio da B3 e as
Debêntures custodiadas eletronicamente na B3;

(aa)

Regime de Colocação e Procedimento de Distribuição: as Debêntures serão objeto
de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da
Instrução CVM 476, sob regime de garantia firme de colocação para o Valor Total da
Emissão (“Garantia Firme”), com a intermediação de instituição financeira integrante
do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenador Líder”), de acordo
com os termos previstos no “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição
Pública com Esforços Restritos, da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples,
Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, da Ser
Educacional S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia e o Coordenador Líder
(“Contrato de Distribuição”); e

(bb)

Demais Características da Emissão e da Oferta: os demais termos e condições da
Emissão e da Oferta das Debêntures estarão previstos na Escritura de Emissão e no
Contrato de Distribuição.

(ii)
autorizar os diretores da Companhia a tomar todas as providências necessárias
à consecução da Emissão, incluindo (a) a discussão, negociação, definição dos termos e
celebração, pela Companhia, no âmbito da Emissão, da Escritura de Emissão, do Contrato de
Distribuição e demais documentos necessários à Emissão; e (b) a celebração de todos os
demais documentos e eventuais aditamentos no âmbito da Emissão, além da prática de todos
os atos necessários à efetivação da Emissão; e
(iii)

ratificar todos os atos praticados pela diretoria da Companhia no âmbito da Emissão.
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6.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos

suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida, achada
conforme, aprovada e lavrada, em forma de sumário, que foi aprovada por todos os presentes,
passando a constar do livro próprio. Recife, 15 de julho de 2022. Mesa: Presidente - José
Janguiê Bezerra Diniz; Secretária – Nathalie Réginer Côrtes. Membros presentes do
Conselho de Administração: José Janguiê Bezerra Diniz, Herbert Steinberg, Francisco Muniz
Barreto, Jânyo Janguiê Bezerra Diniz, Flávio César Maia Luz e Sidney Levy.
7.

CERTIDÃO: Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro

de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

___________________________________
Nathalie Réginer Côrtes
Secretária
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