SER EDUCACIONAL S.A.
COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO
CNPJ/MF N.º 04.986.320/0001-13
CÓDIGO CVM 23221
AVENIDA DA SAUDADE N.º 254, SANTO AMARO
CEP 50100-200, RECIFE - PE

FATO RELEVANTE
A Ser Educacional S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto na Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, conforme alterada, a Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro
de 2009, conforme alterada e a Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”, “Instrução CVM 476” e “Resolução CVM 44”,
respectivamente), comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que, em 15 de julho
de 2022, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a realização de sua
terceira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária, em série única, com prazo de vencimento de cinco anos, no montante de
R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) (“Debêntures” e “Emissão”,
respectivamente) para distribuição pública com esforços restritos de colocação (“Oferta
Restrita”).
As Debêntures terão amortização semestral 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 e serão remuneradas a CDI+2,00% (dois por cento) ao
ano.
As Debêntures da Oferta Restrita serão destinadas exclusivamente a investidores
profissionais, conforme definidos no artigo 11 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de
2021.
Os termos e condições a respeito da Oferta Restrita e das Debêntures estão previstos na
Ata de Reunião do Conselho de Administração.
Os recursos da Emissão serão utilizados pela Companhia para reforço de caixa.
A ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia que aprovou os termos
e condições da Emissão, conforme o disposto no artigo 59, parágrafo 1º, da Lei das
Sociedades por Ações, encontra-se arquivada na sede da Companhia, bem como está
disponível para consulta no site da Companhia (http://ri.sereducacional.com/) e no site da
CVM (www.gov.br/cvm).
A Oferta Restrita estará automaticamente dispensada de registro de distribuição pública
na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM 476.
Este fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da
regulamentação em vigor, e não constitui nem deve ser interpretado como qualquer
esforço de venda das Debêntures.
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A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informado sobre a existência
de novos desdobramentos relevantes vinculados à Emissão.

Recife, 15 de julho de 2022.

_________________________
Rodrigo de Macedo Alves
Diretor de Relações com Investidores

Contatos Relações com Investidores
Rodrigo de Macedo Alves e Geraldo Soares de Oliveira Júnior
(+55 11) 97093-2225 | ri@sereducacional.com | www.sereducacional.com/ri

Contato Imprensa
Silvia Fragoso | (+55 81) 98228-2086 | silvia.fragoso@sereducacional.com

Loures Consultoria
Ludmilla Gutierrez | ludmilla.gutierrez@loures.com.br

SOBRE O GRUPO SER EDUCACIONAL
Fundado em 2003 e com sede no Recife, o Grupo Ser Educacional (B3 SEER3) 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 26 estados
e no Distrito Federal, em uma base consolidada de mais de 336 mil alunos. A Companhia opera sob as
marcas UNINASSAU, UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, UNINABUCO - Centro
Universitário Joaquim Nabuco, Faculdades UNINABUCO, Escolas Técnicas Joaquim Nabuco e Maurício de
Nassau, UNIVERITAS/UNG, UNAMA – Universidade da Amazônia e Faculdade da Amazônia e
UNIVERITAS – Centro Universitário Universus Veritas, Faculdades UNIVERITAS, UNINORTE – Centro
Universitário do Norte, Centro Universitário de Ciências Biomédicas de Cacoal – UNIFACIMED,
UNIJUAZEIRO - Centro Universitário de Juazeiro do Norte, Sociedade Educacional de Rondônia – UNESC,
do Centro Universitário São Francisco de Barreiras – UNIFASB, do CDMV – Centro de Desenvolvimento da
Medicina Veterinária e do Centro Universitário Fael – UNIFAEL.
Este comunicado pode 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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