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Disclaimer
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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Sobre o CDMV e
Hospital Veterinário DOK
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Centro de Desenvolvimento da Medicina Veterinária
Hospital Veterinário Dok
Barra da Tijuca – Rio de Janeiro, RJ
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SOBRE O CDMV E O HOSPITAL VETERINÁRIO DOK

+70 Médicos Veterinários
Cursos nas áreas de pós-graduação e extensão em Medicina
Veterinária

26 leitos hospitalares, incluindo 2 CTI/UTIs

Mais de 6 mil alunos formados em 9 anos

Atendimento em todas as especialidades

475 alunos matriculados em 2020

Laboratório de patologia

Cursos com foco na complementação da graduação dos alunos

Raio-X e Ultrassonografia

Priorização de aulas práticas

Vídeo Cirurgia

Infraestrutura diferenciada

Endoscopia

Operações nas cidades do Rio de Janeiro, Belém, Fortaleza, Ilhéus,
São Paulo, Manaus, Recife e Salvador

Hemodiálise
Atendimento 24horas

Instituição de ensino com hospital veterinário próprio que alia excelência acadêmica, com foco em aulas práticas, atendimento completo em
saúde animal de pequeno porte, em um ambiente de infraestrutura diferenciada no mercado.
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INFRAESTRUTURA ACADÊMICA E DE ATENDIMENTO HOSPITALAR
DIFERENCIADAS NO MERCADO DO RIO DE JANEIRO

Estrutura da transação
e racional estratégico
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RESUMO DA TRANSAÇÃO
Contrato de Compra e Venda de Quotas

Transação

Aquisição de 100% das cotas da Centro de Desenvolvimento da Medicina Veterinária, Cursos e Treinamento LTDA
(“CDMV”) e da Clínica Veterinária CDMV (“Hospital Veterinário DOK”)

Valor nominal da transação: R$12,0 milhões

Preço

Em 2020, CDMV e o Hospital Veterinário DOK tiveram receita líquida de R$ 5,1 milhões e margem EBITDA
ajustada de 18%

Preço à Vista: Pagamento de R$8,4 milhões no fechamento da transação.

Estrutura

Próximos Passos

Preço à Prazo: Pagamento de R$3,6 milhões em 5 parcelas iguais a partir de 1 ano contado da data de
fechamento corrigido pelo IPC-A

Concretização das cláusulas precedentes, comuns nesse formato de transação
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FIT ESTRATÉGICO PERFEITO NA CONSTRUÇÃO DO ECOSSISTEMA DE
ENSINO SUPERIOR SER EDUCACIONAL COM CRIAÇÃO DE EFEITO REDE
Complementariedade que agrega valor à rede de distribuição
da Ser Educacional

1

Expertise na operacionalização de hospitais veterinários permitirá
expansão do modelo DOK em outras cidades operadas pela
Ser Educacional

2

Oferta dos cursos de pós-graduação e especialização CDMV nas demais
19 unidades da Ser Educacional que atualmente ofertam Medicina
Veterinária

3

Digitalização do conteúdo teórico para ser ofertado na rede de polos e
plataformas de distribuição online (GoKursos e parceiros comerciais)
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Sinergia operacional com a melhoria da utilização dos espaços
destinados aos laboratórios de medicina veterinária e com ZooUnama de
Santarém (PA)

5

Criação de novos diferenciais acadêmicos com a expansão do modelo de
hospitais veterinários (vagas de estágio e reputação pelos hospitais de
referência)
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Criação de novos cursos presenciais, híbridos e online de pós-graduação
e extensão com a união dos expertises das empresas

Cursos e hospitais veterinários da CDMV serão replicados nos
19 cursos (5 mil alunos em 1T21) de veterinária da Ser Educacional
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Contatos Ser Educacional
Jânyo Diniz (CEO)
João Aguiar (CFO)
Rodrigo Alves (IRO)
Geraldo Soares (IRM)

Fone: +55 (11) 2769-3223
E-mail: ri@sereducacional.com
Website: www.sereducacional.com/ri

10

