PROSPECTO DEFINITIVO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE
AÇÕES (UNITS) REPRESENTATIVOS DE AÇÕES ORDINÁRIAS E DE AÇÕES PREFERENCIAIS DE EMISSÃO DA

Abril Educação S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado - CVM nº22551
CNPJ n.º 02.541.982/0001-54 – NIRE 3530017583-2
Av. Otaviano Alves de Lima 4400, 7º andar, Ala C
CEP 02909-900, São Paulo, SP, Brasil
Código ISIN das Units: “BRABRECDAM15”
Código de Negociação das Units na BM&FBOVESPA: ABRE11
11.313.499 Units
Valor da Distribuição: R$509.107.455,00
Preço por Unit: R$45,00
Abril Educação S.A. (“Companhia”), BR Educacional Fundo de Investimento em Participações, FIP Brasil de Governança Corporativa e os acionistas pessoas físicas indicados neste Prospecto, na qualidade de acionistas vendedores
("Acionistas Vendedores"), estão realizando (i) oferta pública de distribuição primária (“Oferta Primária”) de, inicialmente, 2.745.995 certificados de depósito de ações, nominativos, escriturais e sem valor nominal, representando cada um,
uma ação ordinária e duas ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Companhia (“Units”); e (ii) oferta pública de distribuição
secundária (“Oferta Secundária” e, em conjunto com a Oferta Primária, “Oferta”) de, inicialmente, 8.567.504 Units.
A Oferta será realizada no Brasil, sob a coordenação do Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA” ou “Coordenador Líder”), o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual” ou “Agente Estabilizador”), o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. (“BofA Merrill Lynch”), o
Banco de Investimentos Credit Suisse (BRASIL) S.A. (“Credit Suisse”) e o Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI” e, em conjunto com o Itaú BBA, BTG Pactual, o BofA Merrill Lynch e o Credit Suisse, os “Coordenadores da Oferta”), em mercado de balcão não
organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, com a participação de determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores Mobiliários e Futuros
(“BM&FBOVESPA”), estas últimas convidadas a participar da Oferta exclusivamente para efetuar esforços de colocação das Units junto aos Investidores Não-Institucionais (conforme definidos abaixo) (“Instituições Consorciadas” e, em conjunto com os
Coordenadores da Oferta, “Instituições Participantes da Oferta”).
Foram realizados, simultaneamente, esforços de colocação das Units no exterior pelo Itaú BBA USA Securities, Inc., pelo BTG Pactual US Capital LLC, pelo Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, pelo Credit Suisse Securities (USA) LLC,
pelo Bradesco Securities, Inc., e por outras instituições financeiras (em conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”), exclusivamente junto a (1) investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos
Estados Unidos da América, conforme definidos na Rule 144A, editada pela U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), em operações isentas de registro nos Estados Unidos da América em conformidade com o U.S. Securities Act of 1933,
conforme alterado (“Securities Act”), e (2) investidores nos demais países, exceto o Brasil e os Estados Unidos da América, que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos da América (non-U.S. persons), em
conformidade com o Regulation S, editado pela SEC no âmbito do Securities Act, e de acordo com a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor, e, em ambos os casos, desde que invistam no Brasil de acordo com os mecanismos de
investimento da Lei n° 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada (“Lei 4.131”), ou da Resolução do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) n° 2.689, de 26 de janeiro de 2000, conforme alterada (“Resolução CMN 2.689”) e da Instrução da
CVM n° 325, de 27 de janeiro de 2000, conforme alterada (“Instrução CVM 325”) (“Investidores Estrangeiros”).
A Oferta foi registrada no Brasil junto à CVM em conformidade com os procedimentos previstos Instrução CVM 400 e na Instrução CVM 471. A Oferta não foi e não será registrada na SEC ou em qualquer outra agência ou órgão regulador do
mercado de capitais de qualquer país, exceto o Brasil.
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Units inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 15% (quinze por cento) do total das Units inicialmente ofertadas, ou seja, em até 1.697.024 Units, sendo (i)
411.899 Units relativas à Oferta Primária e (ii) 1.285.125 Units relativas à Oferta Secundária, nas mesmas condições e ao mesmo preço das Units inicialmente ofertadas (“Units Suplementares”), conforme opção de distribuição de tais
Units Suplementares (“Opção de Units Suplementares”) outorgada pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores ao BTG Pactual no Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Units de Emissão da Abril
Educação S.A. celebrado entre a Companhia, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e a BM&FBOVESPA, na qualidade de interveniente anuente (“Contrato de Colocação”). As Units Suplementares serão destinadas a
atender a um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta. O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de publicação do Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária
e Secundária de Units de Emissão da Abril Educação S.A. (“Anúncio de Início”), inclusive, e até o 30º (trigésimo) dia subsequente, inclusive, de exercer a Opção de Units Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após
notificação por escrito aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de sobrealocação, no momento em que foi fixado o Preço por Unit, tenha sido tomada em comum acordo entre os Coordenadores da Oferta.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, a quantidade de Units inicialmente ofertada, sem considerar a Opção de Units Suplementares, poderia ter sido, mas não foi, a critério da Companhia e dos Acionistas
Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, acrescida em até 20% (vinte por cento) do total de Units inicialmente ofertadas, ou seja, em até 2.262.698 Units, sendo (i) 549.198 Units relativas à Oferta Primária e (ii)
1.713.500 Units relativas à Oferta Secundária, nas mesmas condições e no mesmo preço das Units inicialmente ofertadas (“Units Adicionais”).
O Preço por Unit foi fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Institucionais, realizado no Brasil, pelos Coordenadores da Oferta, em conformidade com o disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no
artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”) e teve como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento
de Bookbuilding e a cotação das Units na BM&FBOVESPA. A escolha do critério de fixação do Preço por Unit é justificada, na medida em que o preço de mercado das Units subscritas e/ou adquiridas foi aferido com a realização do Procedimento de Bookbuilding,
o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentaram suas ordens firmes de subscrição e/ou aquisição das Units e, portanto, não haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º,
inciso III, da Lei das Sociedades por Ações.
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)(3)
Preço
Comissões
Recursos Líquidos
Preço por Unit .....................................................................
Oferta Primária ...................................................................
Oferta Secundária ...............................................................

R$45,00
123.569.775,00
385.537.680,00

(R$)
R$1,58
4.324.942,13
13.493.818,80

R$43,43
119.244.832,88
372.043.861,20

Total ..............................................................................

509.107.455,00

17.818.760,93

491.288.694,08

(1)
(2)
(3)

Com base no Preço por Unit de R$45,00.
Sem considerar as Units Suplementares.
Sem dedução das despesas relativas à Oferta.

A realização da Oferta Primária, com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por
Ações”), mediante o aumento de capital da Companhia dentro do limite do capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 11 de março de 2013,
cuja ata foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo ("DOESP") e no jornal "O Estado de S. Paulo" em 13 de março de 2013 e registrada em 18 de março de 2013 pela Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP"). O
Conselho Fiscal da Companhia manifestou-se favoravelmente ao aumento de capital no âmbito da Oferta Primária em reunião realizada em 11 de março de 2013.
O Preço por Unit e o aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, foram aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 24 de abril de 2013,
cuja ata será levada a registro pela JUCESP e publicada no jornal “O Estado de S. Paulo” na data de publicação do Anúncio de Início e no DOESP, no dia útil subsequente.
A Oferta Secundária foi aprovada pelos Acionistas Vendedores que não são pessoas físicas, o BR Educacional Fundo de Investimento em Participações e o FIP Brasil de Governança Corporativa, em reuniões realizadas em 19 de março de
2013 pelos seus respectivos comitês de investimento.
NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM 400 E DA INSTRUÇÃO CVM 471, O REGISTRO DA OFERTA FOI SOLICITADO À CVM, POR MEIO DO PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO PARA REGISTRO DE OFERTAS PÚBLICAS
DE DISTRIBUIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, INSTITUÍDO PELA INSTRUÇÃO CVM 471, ESTANDO A OFERTA SUJEITA À ANÁLISE PRÉVIA PELA ANBIMA E À PRÉVIA APROVAÇÃO PELA CVM.
REGISTROS DA OFERTA: CVM/SRE/REM/2012/009 (OFERTA PRIMÁRIA) E CVM/SRE/SEC/2013/004 (OFERTA SECUNDÁRIA), OBTIDO EM 25 DE ABRIL DE 2013.
OS REGISTROS DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICAM, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM
COMO SOBRE AS UNITS DISTRIBUÍDAS.
ESTE PROSPECTO NÃO DEVE, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, SER CONSIDERADO UMA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO NAS UNITS. AO DECIDIR INVESTIR NAS UNITS, OS POTENCIAIS INVESTIDORES
DEVERÃO REALIZAR SUA PRÓPRIA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA COMPANHIA, DE SUAS ATIVIDADES E DOS RISCOS DECORRENTES DO INVESTIMENTO NAS UNITS.
OS INVESTIDORES DEVEM LER AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS UNITS” DESTE
PROSPECTO E OS ITENS 4 e 5 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA, INCORPORADO POR REFERÊNCIA A ESTE PROSPECTO, PARA CIÊNCIA DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER
CONSIDERADOS EM RELAÇÃO À COMPANHIA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS UNITS.

“A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores
Mobiliários, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos de informação exigidos pela ANBIMA, não cabendo à ANBIMA qualquer responsabilidade pelas
referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das Instituições Participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública (programa). Este selo não implica
recomendação de investimento. O registro ou análise prévia da presente distribuição não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a
qualidade da companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos”.

Abrilpar Participações S.A.

Gestor do BR Educacional FIP e FIP Brasil de Governança Corporativa

Coordenadores e Joint Bookrunners

Coordenador Líder

Agente Estabilizador
A data deste Prospecto Definitivo é 24 de abril de 2013.
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DEFINIÇÕES
Para os fins deste Prospecto, os termos “nós” e “nossos” e verbos na primeira pessoa do plural
referem-se à Companhia, salvo referência diversa neste Prospecto. Os termos indicados abaixo
terão o significado a eles atribuídos neste Prospecto e no Formulário de Referência, conforme
aplicável, salvo referência diversa.
Abril Educação

Abril Educação S.A.

Abrilpar

Abrilpar Participações S.A.

Acionistas Controladores

O Sr. Roberto Civita, o Sr. Giancarlo Francesco Civita, o Sr.
Victor Civita, a Sra. Roberta Anamaria Civita e a Abrilpar, em
conjunto.

Acionistas Vendedores

O Sr. Giancarlo Francesco Civita, o Sr. Victor Civita, a Sra.
Roberta Anamaria Civita, o BR Educacional Fundo de
Investimento em Participações e o FIP Brasil de Governança
Corporativa.

Acordos de Lock-Up

A Companhia, seus diretores e membros do conselho de
administração, os Acionistas Controladores, com exceção do
Sr. Roberto Civita, os Acionistas Vendedores (“Sujeito às
Restrições de Transferência de Valores Mobiliários”) celebraram
acordos de restrição à venda de ações ou Units de emissão da
Companhia (lock-up), por meio do qual se comprometeram,
sujeitos a determinadas exceções, durante o período de 90 dias
contados da data de publicação do Anúncio de Início, inclusive
(“Período Restritivo”), a não: (i) emitir, oferecer, vender,
contratar a venda, empenhar, emprestar, outorgar qualquer
opção de compra, efetuar qualquer venda a descoberto ou de
outro modo alienar ou conceder quaisquer direitos sobre, ou
registrar ou pedir o registro de um prospecto de distribuição, de
quaisquer Units de emissão da Companhia, recém emitidas ou
detidas pelo Sujeito às Restrições de Transferência de Valores
Mobiliários na data da assinatura do acordo, ou quaisquer
opções ou warrants recém emitidos ou detidos pelo Sujeito às
Restrições de Transferência de Valores Mobiliários na data da
assinatura do acordo para a compra de quaisquer ações ou
Units ou quaisquer valores mobiliários passíveis de conversão
ou permuta, ou que representem o direito de receber ações ou
Units de emissão da Companhia, emitidas ou detidas
diretamente pelo Sujeito às Restrições de Transferência de
Valores Mobiliários ou com relação às quais o Sujeito às
Restrições de Transferência de Valores Mobiliários detém a
titularidade ou o benefício (conjuntamente, os “Valores
Mobiliários do Sujeito às Restrições de Transferência de Valores
Mobiliários”), e (ii) celebrar qualquer acordo de swap ou outro
acordo que transfira a terceiros, no todo ou em parte,
quaisquer dos benefícios econômicos da titularidade de ações
ou Units de emissão da Companhia ou quaisquer valores
mobiliários passíveis de conversão, exercício ou permuta em
ações ou Units, ou warrants ou outros direitos de compra de
ações ou Units, em que essa operação deva ser quitada pela
entrega de ações, Units ou outros valores mobiliários, em
dinheiro ou de outra maneira, ou (iii) anunciar publicamente a
intenção de executar qualquer operação especificada no item
(i) ou (ii).

1

Tendo em vista que essa não é a primeira distribuição
pública de Units da Companhia, que já possui suas Units
cotadas na BM&FBOVESPA, as restrições à transferência de
Units previstas no Regulamento do Nivel 2 não mais se
aplicam à Companhia, sendo que as vedações impostas na
primeira distribuição já foram integralmente cumpridas,
estando esgotado o prazo de restrição decorrente da
primeira distribuição.
Adicionalmente, a vedação não se aplicará nas hipóteses (i)
de cessão ou empréstimo de Units que vise ao desempenho
da atividade de formador de mercado credenciado pela
BM&FBOVESPA, (ii) de empréstimo de Units ao Agente
Estabilizador para a realização das atividades de
estabilização do preço das Units de emissão da Companhia,
nos termos do Contrato de Estabilização, e (iii) descritas nos
instrumentos de lock-up.
A venda ou a percepção de uma possível venda de um
volume substancial de Units de emissão da Companhia
poderá prejudicar o valor de negociação das Units. Para
mais informações sobre os riscos relativos à venda de
volume substancial de nossas Units, veja o fator de
risco “A venda expressiva de nossas Units após a
Oferta poderá ter um efeito negativo substancial
sobre o preço de mercado dessas Units”, constante
da seção “Fatores de Risco relacionados à Oferta e às
Units” deste Prospecto.
Afiliadas

Em relação a qualquer pessoa (a) seus conselheiros e
diretores; ou (b) as pessoas que são, direta ou
indiretamente, controladoras e controladas, nos termos do
artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações, ou coligadas,
nos termos do artigo 243, parágrafo 1º, da Lei das
Sociedades por Ações, daquela ou que estão sob seu
controle comum.

Agente Estabilizador ou BTG
Pactual

Banco BTG Pactual S.A.

Agentes de Colocação
Internacional

Itaú BBA USA Securities, Inc., BTG Pactual US Capital LLC,
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Credit
Suisse Securities (USA) LLC, Bradesco Securities, Inc. e
outras instituições financeiras.

ANBIMA

ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais.

Anglo

Editora Anglo e Siga, em conjunto.

Anúncio de Encerramento

Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Units de emissão da Abril Educação
S.A., nos termos do artigo 29 da Instrução CVM 400.
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Anúncio de Início

Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária
e Secundária de Units de emissão da Abril Educação S.A.,
nos termos do artigo 52 da Instrução CVM 400.

Aprovações Societárias

A realização da Oferta Primária, com exclusão do direito de
preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos
do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações,
mediante o aumento de capital da Companhia dentro do limite
do capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, foi
aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em
reunião realizada em 11 de março de 2013, cuja ata foi
publicada no DOESP e no jornal “O Estado de S. Paulo” em 13
de março de 2013 e registrada em 18 de março de 2013 pela
JUCESP. O Conselho Fiscal da Companhia manifestou-se
favoravelmente ao aumento de capital no âmbito da Oferta
Primária em reunião realizada em 11 de março de 2013.
O Preço por Unit e o aumento de capital da Companhia,
dentro do limite do capital autorizado previsto em seu
Estatuto Social, foram aprovados em Reunião do Conselho de
Administração da Companhia realizada em 24 de abril de
2013, cuja ata será levada a registro pela JUCESP e publicada
no jornal “O Estado de S. Paulo” na data de publicação do
Anúncio de Início e no DOESP, no dia útil subsequente.
A Oferta Secundária foi aprovada pelos Acionistas Vendedores
que não são pessoas físicas, o BR Educacional Fundo de
Investimento em Participações e o FIP Brasil de Governança
Corporativa, em reuniões realizadas em 19 de março de 2013
pelos seus respectivos comitês de investimento.

Ativic

Ativic S.A.

Auditores Independentes ou
PricewaterhouseCoopers

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

Aviso ao Mercado

Aviso ao Mercado da Oferta Pública de Distribuição Primária
e Secundária de Units de Emissão da Companhia, publicado
na forma do artigo 53 da Instrução CVM 400.

Banco Central ou BACEN

Banco Central do Brasil.

BM&FBOVESPA

BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros.

BNDES

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES.

BR Educacional FIP

BR Educacional Fundo de Investimento em Participações.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.

CAEP

CAEP – Central Abril Educação e Participações Ltda.

CMN

Conselho Monetário Nacional.
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CNE

Conselho Nacional de Educação.

CNPJ

Número atribuído aos contribuintes pessoas jurídicas no
Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, que os identifica
perante a Receita Federal.

Código Civil

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e alterações
posteriores.

Colégio pH

Sistema P.H. de Ensino Ltda.

Companhia ou nós

Abril Educação S.A.

Conselheiros Independentes

Conselheiro Independente é aquele que: (i) não tem
qualquer vínculo com a Companhia, exceto participação de
capital; (ii) não é Acionista Controlador, cônjuge ou parente
até segundo grau daquele, ou não é ou não foi, nos últimos
3 (três) anos, vinculado a sociedade ou entidade relacionada
ao Acionista Controlador (pessoas vinculadas a instituições
públicas de ensino e/ou pesquisa estão excluídas desta
restrição); (iii) não foi, nos últimos 3 (três) anos, empregado
ou Diretor da Companhia, do Acionista Controlador ou de
sociedade controlada pela Companhia; (iv) não é fornecedor
ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou produtos
da Companhia, em magnitude que implique perda de
independência; (v) não é funcionário ou administrador de
sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou
demandando serviços e/ou produtos à Companhia; (vi) não
é cônjuge ou parente até segundo grau de algum
administrador da Companhia; (vii) não recebe outra
remuneração da Companhia além da de Conselheiro
(proventos em dinheiro oriundos de participação no capital
estão excluídos desta restrição). Serão também considerados
Conselheiros Independentes, aqueles eleitos mediante a
faculdade prevista no artigo 141, §4º e §5º, da Lei das
Sociedades por Ações.

Conselho de Administração

O conselho de administração da Companhia.

Conselho Fiscal

O conselho fiscal da Companhia.

Contrato de Colocação

Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de
Liquidação de Certificados de Depósito de Ações (Units)
representativos de Ações Ordinárias e de Ações Preferenciais
de Emissão da Abril Educação S.A. celebrado entre a
Companhia, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da
Oferta e a BM&FBOVESPA, na qualidade de interveniente
anuente.

Contrato de Colocação
Internacional

Placement Facilitation Agreement, celebrado entre a Companhia,
os Acionistas Vendedores e os Agentes de Colocação
Internacional, e que regula, dentre outros, os esforços de
colocação das Units no exterior, no âmbito da Oferta.

4

Contrato de Estabilização

Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço
de Certificados de Depósito de Ações (Units) representativos
de Ações Ordinárias e de Ações Preferenciais de Emissão da
Abril Educação S.A., celebrado entre a Companhia, os
Acionistas Vendedores, o BTG Pactual, na qualidade de
Agente Estabilizador, a Corretora, como corretora e
participante da negociação responsável pelo registro da
operação na BM&FBOVESPA e os demais Coordenadores da
Oferta, na qualidade de intervenientes anuentes.

Contrato de Formador de
Mercado

Contrato de Prestação de Serviços de Formador de Mercado,
entre a Companhia e a Corretora, que regula a contratação
da Corretora para prestar os serviços de formadora de
mercado.

Contrato de Participação no
Nível 2

Contrato celebrado em 4 de julho de 2011, entre a
BM&FBOVESPA, nós, nossos Administradores, Acionistas
Controladores, por meio do qual a Companhia concordou em
cumprir com requisitos diferenciados de governança
corporativa e divulgação de informações ao mercado
estabelecidos pelo Regulamento do Nível 2, a fim de se
qualificar para listagem no Nível 2.

Coordenador Líder ou Itaú BBA

Banco Itaú BBA S.A.

Coordenadores da Oferta

Banco Itaú BBA S.A., Banco BTG Pactual S.A., Bank of
America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco de
Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. e Banco Bradesco
BBI S.A.

Corretora

BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Cronograma da Oferta

Veja seção “Informações relativas à Oferta – Cronograma da
Oferta” deste Prospecto.

Curso pH

Curso P.H. Ltda.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Data de Liquidação

Data da liquidação física e financeira das Units (sem
considerar as Units Suplementares), que está prevista para
ser realizada no último dia do Período de Colocação. Para
mais informações sobre a Data de Liquidação, consulte a
seção “Informações Relativas à Oferta – Cronograma”.

Data de Liquidação das Units
Suplementares

Data da liquidação física e financeira das Units
Suplementares, que ocorrerá dentro do prazo de até três
dias úteis contados da data do exercício da Opção de Units
Suplementares. Para mais informações sobre a Data de
Liquidação das Units Suplementares, consulte a seção
“Informações Relativas a Oferta – Cronograma”.

Diretoria

A diretoria da Companhia.
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Diretos, Vantagens e Restrições
das Units

As Units conferirão aos seus titulares os mesmos direitos,
vantagens e restrições das ações ordinárias e ações
preferenciais de emissão da Companhia representadas pelas
Units. Para mais informações sobre os direitos, vantagens e
restrições das Units, veja a seção “Informações Sobre a
Oferta – Diretos, Vantagens e Restrições das Units” deste
Prospecto.

DOESP

Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Dólares norte-americanos ou
US$

Dólar dos Estados Unidos da América.

EBITDA ou LAJIDA

De acordo com a Instrução CVM 527, a definição de EBITDA
(LAJIDA) é Lucro Antes dos Juros, Impostos sobre Renda
incluindo Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
Depreciação e Amortização.

EBITDA Ajustado

EBITDA Ajustado é calculado com base no lucro operacional,
incluindo os valores referentes a depreciação e amortização
e também incluindo a amortização do investimento editorial.
De acordo com a Instrução CVM 527, a companhia pode
optar por divulgar os valores do LAJIDA excluindo os
resultados líquidos vinculados às operações descontinuadas,
como especificado no Pronunciamento Técnico CPC 31 –
Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação
Descontinuada, e ajustado por outros itens que contribuam
para a informação sobre o potencial de geração bruta de
caixa.

Editora Abril

Editora Abril S.A.

Editora Anglo

Gráfica e Editora Anglo S.A.

Editora Ática

Editora Ática S.A.

Editora Scipione

Editora Scipione S.A.

Editoras

Editora Anglo e Editora Ática, em conjunto.

EduMobi

EDUMOBI– Tecnologia de Ensino Móvel Ltda.

Ei Você

Ei Você Educação Interativa Ltda.

Ensino Básico ou Educação
Básica

Segmento de educação que visa atender às necessidades
básicas de aprendizagem e engloba a educação infantil e
elementar, alfabetização, cultura geral e habilidades
essenciais na capacitação de jovens e adultos. Segundo o
MEC, o Ensino Básico inclui ensino infantil, Ensino
Fundamental, Ensino Médio, educação profissional, educação
especial e educação de jovens e adultos.

Ensino Fundamental

Uma das etapas da Educação Básica no Brasil. Corresponde
a um período de nove anos e tem o objetivo de transmitir os
conhecimentos básicos para a formação do cidadão.
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Ensino Médio

Uma das etapas da Educação Básica, cuja finalidade é
aprofundar os conhecimentos adquiridos no Ensino
Fundamental e formar o cidadão para a vida social e para o
mercado de trabalho, oferecendo o conhecimento básico
necessário para o estudante ingressar no Ensino Superior.

Ensino Técnico

Nível intermediário entre o Ensino Básico e o Ensino
Superior, ou um substituto para o Ensino Superior. Seu
objetivo é capacitar alunos que concluem o Ensino
Fundamental ou o Ensino Médio para o mercado de trabalho.

Escola Satélite

Escola Satélite S.A.

Escolas Associadas

Escolas que adotam algum dos Sistemas de Ensino da
Companhia.

Escolas Próprias

Escolas pertencentes à Abril Educação que oferecem Ensino
Fundamental, Ensino Médio, Ensino Técnico, Cursos
preparatórios para vestibular e/ou Cursos preparatórios para
concursos públicos.

Estatuto Social

Estatuto Social da Companhia aprovado na assembleia geral
extraordinária realizada em 23 de novembro de 2012.

ETB Editora

ETB Editora Técnica do Brasil Ltda.

Família Civita

O Sr. Roberto Civita, o Sr. Giancarlo Francesco Civita, o
Sr. Victor Civita, e a Sra. Roberta Anamaria Civita, em
conjunto.

Fatores de Risco

Para uma descrição acerca dos fatores de risco que
devem ser cuidadosamente analisados antes da
decisão de investimento nas Units, veja seções
“Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco
relativos à Companhia” e “Fatores de Risco
relacionados à Oferta e às Units” deste Prospecto, e
os itens 4 e 5 do nosso Formulário de Referência
incorporado por referência a este Prospecto.

FBGC

FIP Brasil de Governança Corporativa.

FGV

Fundação Getúlio Vargas.

Final Offering Memorandum

Documento final de divulgação da Oferta utilizado no esforço
de colocação de Units junto a Investidores Estrangeiros.

Formulário de Referência

Formulário de Referência da Companhia na data deste
Prospecto, nos termos da Instrução CVM 480.

Governo Federal

Governo da República Federativa do Brasil.
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Grupo Ometz

Combinação das seguintes empresas, as quais pertencem ao
mesmo grupo de controle e administração: (i) Claspe
Empreendimentos e Participações S.A., (ii) Central de
Produções GWUP S.A., (iii) Central de Criações Klinos Ltda.,
(iv) Central de Edições OMNA Ltda., (v) GWI International
Programa de Ensino e Franquia Ltda., e (vi) Medialab
Comunicações e Marketing Ltda.

Grupo Red Balloon ou Red
Ballon

Reds Pacaembu Curso de Inglês Ltda., Red Balloon Curso de
Inglês Ltda. – EPP; Red Balloon Perdizes Curso de Inglês
Ltda.; MRV Curso de Inglês Ltda. – EPP; Red Balloon Brasil
Franchising Ltda.; Red Balloon Pinheiros Escola de Idiomas
Ltda. – EPP; RB Morumbi Curso de Idiomas Ltda.; e Red
Balloon Curso de Inglês e Participações Ltda.

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

IBRACON

Instituto dos Auditores Independentes do Brasil.

IFRS

International Financial Reporting Standards.

Inadequação da Oferta

Não há inadequação específica da Oferta a qualquer grupo ou
categoria de investidor. A Oferta foi realizada por meio da Oferta
de Varejo e da Oferta Institucional, as quais possuem como
públicos alvo Investidores Não-Institucionais e Investidores
Institucionais, respectivamente. O investidor deve verificar qual
das ofertas supracitadas é adequada ao seu perfil. No entanto, o
investimento em renda variável, como no caso das Units,
apresenta possibilidade de perdas patrimoniais e riscos, inclusive
àqueles relacionados às Units, a nós, ao setor em que atuamos,
aos nossos acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil,
e que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada
de decisão de investimento.
Para uma descrição acerca dos fatores de risco que
devem ser cuidadosamente analisados antes da
decisão de investimento nas Units, veja seções
“Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco
relativos à Companhia” e “Fatores de Risco
relacionados à Oferta e às Units” deste Prospecto, e
os itens 4 e 5 do nosso Formulário de Referência
incorporado por referência a este Prospecto.

INEP

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais.

Instituição Escrituradora das
Units

Itaú Corretora de Valores S.A.

Instituições Consorciadas

Determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar
no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à
BM&FBOVESPA e convidadas a participar da Oferta
exclusivamente para efetuar esforços de colocação das Units
junto aos Investidores Não-Institucionais.
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Instituições Participantes da
Oferta

Os Coordenadores da Oferta e as Instituições Consorciadas,
quando referidos em conjunto e indistintamente.

Instrução CVM 325

Instrução CVM nº 325, de 27 de janeiro de 2000, conforme
alterada.

Instrução CVM 358

Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme
alterada.

Instrução CVM 400

Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada.

Instrução CVM 471

Instrução CVM nº 471, de 8 de agosto de 2008.

Instrução CVM 480

Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme
alterada.

Instrução CVM 527

Instrução CVM nº 527, de 04 de outubro de 2012.

Investidores Estrangeiros

Público Alvo dos esforços de colocação das Units no exterior
a serem realizados pelos Agentes de Colocação Internacional
nos termos do Contrato de Colocação Internacional
consistindo em (1) investidores institucionais qualificados
(qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos
Estados Unidos da América, conforme definidos na Rule
144A, em operações isentas de registro nos Estados Unidos
da América em conformidade com o Securities Act, e (2)
investidores nos demais países, exceto o Brasil e os Estados
Unidos da América, que sejam considerados não residentes
ou domiciliados nos Estados Unidos da América (non-U.S.
persons), em conformidade com o Regulation S e de acordo
com a legislação aplicável no país de domicílio de cada
investidor, e, em ambos os casos, desde que invistam no
Brasil de acordo com os mecanismos de investimento da Lei
4.131, ou da Resolução CMN 2.689 e da Instrução CVM 325.

Investidores Institucionais

Investidores
Institucionais
Locais
e
Estrangeiros,
quando
referidos
em
indistintamente.

Investidores Institucionais
Locais

Pessoas físicas e jurídicas residentes e domiciliadas ou
com sede no Brasil e clubes de investimento registrados
na BM&FBOVESPA que não sejam Investidores NãoInstitucionais, além de fundos de investimentos, fundos
de pensão, entidades administradoras de recursos de
terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a
funcionar pelo Banco Central, condomínios destinados à
aplicação em carteira de títulos e valores mobiliários
registrados na CVM e/ou na BM&FBOVESPA, seguradoras,
entidades
abertas
e
fechadas
de
previdência
complementar e de capitalização, investidores qualificados
nos termos da regulamentação da CVM.
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Investidores
conjunto
e

Investidores Não-Institucionais

Pessoas físicas e jurídicas residentes e domiciliadas ou com
sede no Brasil e clubes de investimento registrados na
BM&FBOVESPA, nos termos da regulamentação em vigor,
com pedidos de investimento entre R$3.000,00 e
R$300.000,00, que realizaram Pedido de Reserva durante o
Período de Reserva.

ISIN

O ISIN das Units é “BRABRECDAM15”.

JUCESP

Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Lei das Sociedades por Ações

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

Lei de Direitos Autorais

Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

Lei de Diretrizes e Bases

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

Lei n.º 4.131

Lei nº 4.131, de 03 de setembro de 1962, conforme
alterada.

MEC

Ministério da Educação e Cultura.

Negociação das Units

As Units são negociadas no Nível 2 da BM&FBOVESPA sob o
código “ABRE11”.

Nice

Nice Participações S.A.

Nível 2

Segmento especial de listagem dos Níveis Diferenciados de
Governança Corporativa da BM&FBOVESPA, disciplinado pelo
Regulamento do Nível 2.

Oferta

A presente Oferta pública de distribuição primária e
secundária de Units.
Foram realizados, simultaneamente, esforços de colocação
das Units no exterior pelos Agentes de Colocação
Internacional,
exclusivamente
junto
a
Investidores
Estrangeiros.

Oferta de Varejo

Parcela da Oferta que compreende Units em quantidade
correspondente a, no mínimo, 10% e, no máximo, 15% da
quantidade de Units objeto da Oferta (considerando as Units
Adicionais e as Units Suplementares) e que foi destinada
prioritariamente a Investidores Não-Institucionais que
realizaram solicitação de reserva antecipada mediante o
preenchimento de Pedido de Reserva, durante o Período de
Reserva, observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido
de Reserva.
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Oferta Institucional

Parcela da Oferta que compreende as Units que não foram
destinadas à Oferta de Varejo e que foi destinada a
Investidores Institucionais, não sendo admitidas para tais
Investidores Institucionais reservas antecipadas e não sendo
estipulados valores mínimo ou máximo de investimento.
Cada Investidor Institucional interessado em participar da
Oferta Institucional assumiu a obrigação de verificar se
estava cumprindo com os requisitos para participar da Oferta
Institucional, para então apresentar suas intenções de
investimento durante o Procedimento de Bookbuilding.

Offering Memoranda

Preliminary Offering Memorandum e o Final Offering
Memorandum, quando considerados em conjunto.

Opção de Units Suplementares

Opção de distribuição de Units Suplementares que foi
outorgada pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores ao
Agente Estabilizador no Contrato de Colocação para acrescer
às Units inicialmente ofertadas as Units Suplementares, nos
termos do artigo 24 da Instrução CVM 400.
O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da
data de publicação do Anúncio de Início, inclusive, e até o
30º (trigésimo) dia subsequente, inclusive, de exercer a
Opção de Units Suplementares, no todo ou em parte, em
uma ou mais vezes, após notificação aos demais
Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de
sobrealocação, no momento em que foi fixado o Preço por
Unit, tenha sido tomada em comum acordo entre os
Coordenadores da Oferta.

Pedido de Reserva

Formulário específico destinado à subscrição e/ou aquisição
de Units no âmbito da Oferta de Varejo, que foi preenchido,
de maneira irrevogável e irretratável, durante o Período de
Reserva, pelos Investidores Não-Institucionais que desejaram
realizar solicitação de reserva antecipada de Units, observados
os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva.

Período de Colocação

Prazo de até três dias úteis, contados da data de publicação
do Anúncio de Início, para que os Coordenadores da Oferta
efetuem a colocação das Units no âmbito da Oferta.

Período de Reserva

Período compreendido entre 18 de abril de 2013, inclusive, e
23 de abril de 2013, inclusive, durante o qual os Investidores
Não-Institucionais que desejaram realizar solicitação de
reserva antecipada de Units preencheram, de maneira
irrevogável e irretratável, Pedidos de Reserva.
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Pessoas Vinculadas

Para os fins da Oferta e nos termos do artigo 55 da Instrução
CVM 400, foram consideradas pessoas vinculadas à Oferta os
investidores que sejam (i) administradores e/ou controladores
da Companhia e/ou dos Acionistas Vendedores, conforme
aplicável, (ii) administradores e/ou controladores das
Instituições Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de
Colocação Internacional, (iii) outras pessoas vinculadas à
Oferta, e/ou (iv) os cônjuges ou companheiros, ascendentes,
descendentes e colaterais até o segundo grau, das pessoas
indicadas nos itens (i), (ii) e (iii) anteriores. Para mais
informações sobre os riscos relativos à participação de
Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, veja o
fator de risco “A participação de Pessoas Vinculadas
na Oferta Institucional pode ter tido um efeito
adverso na fixação do Preço por Unit, podendo,
inclusive, ter promovido a sua má-formação ou
descaracterizar o seu processo de formação”,
constante da seção “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta e às Units” deste Prospecto.

pH

Curso pH e Colégio pH, em conjunto.

PNLD

Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Básico.

Práticas Contábeis Adotadas no
Brasil

Princípios e Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, em
conformidade com a Lei das Sociedades por Ações,
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC), as normas e instruções da CVM, as
resoluções do CFC e as recomendações do IBRACON.

Prazo de Distribuição

Prazo para a distribuição das Units, o qual terá início na data
de publicação do Anúncio de Início, e será encerrado no
prazo máximo de seis meses, contados da data de
publicação do Anúncio de Início, ou com a publicação do
Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro.

Preço por Unit

O preço de subscrição e/ou aquisição por Unit foi fixado em
R$45,00 após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding
e teve como parâmetro as indicações de interesse em função
da qualidade e quantidade de demanda (por volume e
preço) coletada junto a Investidores Institucionais durante o
Procedimento de Bookbuilding e a cotação das Units da
Companhia na BM&FBOVESPA.
A escolha do critério de fixação do Preço por Unit é justificada,
na medida em que o preço de mercado das Units subscritas
e/ou adquiridas foi aferido com a realização do Procedimento
de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os
Investidores Institucionais apresentaram suas ordens firmes
de subscrição e/ou aquisição das Units e, portanto, não
haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da
Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso
III, da Lei das Sociedades por Ações.
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Os Investidores Não-Institucionais que aderiram à
Oferta de Varejo não participaram do Procedimento
de Bookbuilding e, tampouco, do processo de
determinação do Preço por Unit. Os Pedidos de
Reserva
efetuados
por
Investidores
NãoInstitucionais que sejam Pessoas Vinculadas não
foram cancelados pela Instituição Consorciada que
recebeu o respectivo Pedido de Reserva, na medida
em que não houve excesso de demanda superior em
1/3 à quantidade de Units inicialmente ofertada (sem
considerar as Units Adicionais e as Units
Suplementares), nos termos do artigo 55 da
Instrução CVM 400.

Preliminary Offering
Memorandum

Documento preliminar de divulgação da Oferta utilizado nos
esforços de colocação de Units junto a Investidores Estrangeiros.

Procedimento de Bookbuilding

Procedimento de coleta de intenções de investimento junto a
Investidores Institucionais, realizado no Brasil, pelos
Coordenadores da Oferta, em conformidade com o disposto no
artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400.
Foi aceita a participação de Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding
até o limite de 15% (quinze por cento) da quantidade de
Units inicialmente ofertada (sem considerar as Units
Suplementares e as Units Adicionais). Nos termos do artigo 55
da Instrução CVM 400, na medida em que não foi verificado
excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Units
inicialmente ofertada (sem considerar as Units Adicionais e as
Units Suplementares), foi permitida a colocação de Units junto
aos Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas.
A participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding pode
ter impactado adversamente na formação do Preço por Unit
e o investimento nas Units por Investidores Institucionais
que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da
liquidez das Units no mercado secundário. Para mais
informações sobre os riscos relativos à participação
de Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, veja o
fator de risco “A participação de Pessoas Vinculadas
na Oferta Institucional pode ter tido um efeito
adverso na fixação do Preço por Unit, podendo,
inclusive, ter promovido a sua má-formação ou
descaracterizar o seu processo de formação”,
constante da seção “Fatores de Risco relacionados à
Oferta e às Units” deste Prospecto.

Procedimento Simplificado

Procedimento simplificado para registro de ofertas públicas
de distribuição de valores mobiliários, nos termos da
Instrução CVM 471.
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Prospecto Definitivo

Este Prospecto definitivo de oferta pública de distribuição
primária e secundária de certificados de depósito de ações
(Units) representativos de ações ordinárias e de ações
preferenciais de emissão da Abril Educação S.A.

Prospecto Preliminar ou
Prospecto

O Prospecto preliminar de oferta pública de distribuição
primária e secundária de certificados de depósito de ações
(Units) representativos de ações ordinárias e de ações
preferenciais de emissão da Abril Educação S.A.

Prospectos

O Prospecto Preliminar e o Prospecto Definitivo, em conjunto.

Público Alvo da Oferta

Investidores Não-Institucionais e Investidores Institucionais.

Regulamento de Arbitragem

Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do
Mercado, instituída pela BM&FBOVESPA, inclusive suas
posteriores modificações, que disciplina o procedimento de
arbitragem ao qual serão submetidos todos os conflitos
estabelecidos na cláusula compromissória inserida no
Estatuto Social da Companhia.

Regulamento do Nível 2

Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança
Corporativa da BM&FBOVESPA, que disciplina os requisitos
para negociação de valores mobiliários de companhias abertas
listadas no Nível 2, estabelecendo regras diferenciadas de
governança corporativa para tais companhias.

Regulation S

Regulation S, editado pela SEC no âmbito do Securities Act.

Resolução CMN 2.689

Resolução do CMN nº 2.689, de 26 de janeiro de 2000,
conforme alterada.

Reunião do Conselho de
Administração

Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

Rule 144A

Rule 144 A, editada pela SEC no âmbito do Securities Act.

SEC

Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da

America.

Securities Act

Securities Act de 1933 dos Estados Unidos da America,

Segmento K-12

Corresponde ao Ensino Fundamental e Ensino Médio que,
juntos, totalizam 12 anos de duração.

SER

Sistema de ensino da Companhia.

SICAF

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores.

Siga

Siga Educacional Ltda.

Sistema de Ensino

Conjunto de produtos e serviços por meio do qual é oferecida
uma solução educacional completa às escolas que o adotam.

conforme alterado.
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Valor da Oferta

R$509.107.455,00 (quinhentos e nove milhões, cento e sete
mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais), sem considerar
as Units Suplementares.

Valores Mínimo e Máximo do
Pedido de Reserva

Os valores de investimento mínimo de R$3.000,00 (três mil
reais) e máximo de R$300.000,00 (trezentos mil reais) por
Investidor Não-Institucional.

Wise Up

Sociedades do Grupo Ometz que exploram (seja diretamente
ou através de participações detidas em sociedades que
exploram), em conjunto, e de forma unificada, no Brasil e no
exterior, as atividades de ensino presencial e remoto da
língua inglesa através das marcas “Wise Up”, “Lexical”, “You
Move”, “You Move Teens”, “Put2gether” e “Wise Up Teens”.
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA
Identificação

Abril Educação S.A., constituída sob a forma de sociedade por
ações, com atos constitutivos arquivados perante a JUCESP
sob o NIRE 3530017583-2 e com inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 02.541.982/0001-54.

Registro na CVM

Estamos registrados na CVM sob o nº 22551.

Sede

Nossa sede está localizada na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Otaviano Alves de Lima 4400,
7º andar, Ala C, Bairro Vila Arcádia, CEP 02909-900.

Diretoria de Relações com
Investidores

Nossa Diretoria de Relações com Investidores está localizada
em nossa sede. Nosso Diretor de Relações com Investidores
é o Sr. Fábio Murilo Costa D’Avila Carvalho. Nosso
Departamento de Relações com Investidores pode ser
contatado pelo telefone (11) 3990-1163, fac-símile (11) 30374028 e correio eletrônico ri@abrileducacao.com.br.

Auditores Independentes

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, localizada
na Rua Francisco Matarazzo 1400, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, telefone (11) 3674-2000 e fac-símile
(11) 3674-2088.
A
PricewaterhouseCoopers
Auditores
Independentes emitiu o relatório de auditoria sobre as
demonstrações financeiras da Companhia, incorporadas por
referência a este Prospecto, relativas ao exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2012, 2011 e 2010.

Banco Escriturador e
Custodiante das Units

Itaú Corretora de Valores S.A., com sede na Av. Brig. Faria
Lima 3400, 10º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, telefone (11) 3073-3401.

Títulos e Valores Mobiliários
Emitidos

Nossas Units são negociadas na BM&FBOVESPA sob o código
“ABRE11” e listadas no segmento do Nível 2 de Governança
Corporativa da BM&FBOVESPA.

Jornais nos quais divulgamos
informações

Divulgamos nossas informações societárias no DOESP e no
jornal “O Estado de S. Paulo”.

Site na Internet

www.abrileducacao.com.br/ri. Exceto no que se refere aos
documentos indicados expressamente na seção “Documentos
Incorporados por Referência” deste Prospecto, as demais
informações constantes da nossa página na Internet não são
parte integrante deste Prospecto, nem estão a ele
incorporadas por referência a este Prospecto.
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Informações Adicionais Sobre
Nós e a Oferta

Informações complementares sobre nós e sobre a Oferta
poderão ser obtidas conosco, com os Coordenadores da
Oferta, com a BM&FBOVESPA e com a CVM, nos endereços e
páginas da Internet indicados na seção “Informações sobre a
Companhia, os Coordenadores da Oferta, os Consultores e os
Auditores”, deste Prospecto.

Formulário de Referência

Informações detalhadas sobre nós, nossos negócios e
operações poderão ser encontradas no Formulário de
Referência, incorporado por referência a este Prospecto.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E PERSPECTIVAS
SOBRE O FUTURO
Este Prospecto contém estimativas e perspectivas para o futuro, principalmente na
seção “Sumário da Companhia” e em sua subseção “Principais Fatores de Risco
relativos à Companhia”, e na seção “Fatores de Risco relacionados à Oferta e às Units”,
e nos itens “4. Fatores de Risco”, “5. Riscos de Mercado”, “7. Atividades do Emissor” e
“10. Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência.
Nossas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, as expectativas
atuais, estimativas das projeções futuras e tendências que afetam ou podem potencialmente vir a
afetar nosso setor de atuação, nossa participação de mercado, nossa reputação, nossos negócios
operacionais, nossa situação financeira, o resultado das nossas operações, nossas margens e/ou
nosso fluxo de caixa. Embora acreditemos que estas estimativas e declarações futuras encontramse baseadas em premissas razoáveis, estas estimativas e declarações estão sujeitas a diversos
riscos, incertezas e suposições e são feitas com base nas informações de que atualmente dispomos.
Nossas estimativas e declarações futuras podem ser influenciadas por diversos fatores, incluindo,
exemplificativamente:
•

intervenções governamentais, resultando em alteração na economia, tributos, tarifas ou
ambiente regulatório no Brasil;

•

alterações nas condições gerais da economia, incluindo, exemplificativamente, inflação, taxas
de juros, câmbio, nível de emprego, crescimento populacional e confiança do consumidor;

•

mudanças na situação financeira de nossas Escolas Associadas e franqueados, bem como de
nossos alunos no Ensino Básico, cursos pré-vestibulares, profissionalizantes e para concursos
públicos, e cursos de idiomas;

•

nossa capacidade de aproveitar todos os benefícios esperados das aquisições que realizamos;

•

nossa capacidade de continuar atraindo e retendo Escolas Associadas para as quais fornecemos
nossos Sistemas de Ensino e franqueados para nossas escolas de idiomas;

•

nossa capacidade de continuar participando dos programas oficiais de compras de livros e
material didático do Governo Federal, bem como alterações significativas no orçamento público
para compras de livros em tais programas;

•

nossa capacidade de acompanhar as mudanças tecnológicas no setor de educação;

•

nossa capacidade de estabelecer e manter relações comerciais duradouras e atraentes com os
autores de nosso material didático;

•

a interrupção dos serviços e benefícios que atualmente adquirimos ou compartilhamos com a
Editora Abril;

•

fatores ou tendências que podem afetar nossos negócios, participação no mercado, condição
financeira, liquidez ou resultados de nossas operações;

•

nosso nível de capitalização e endividamento e nossa capacidade de contratar novos
financiamentos e executar o nosso plano de expansão; e

18

•

outros fatores de risco apresentados na seção “Fatores de Risco relacionados à Oferta e às
Units” e no “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco relativos à Companhia” deste
Prospecto e nas seções “4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de Mercado” do Formulário de
Referência.

Essa lista de fatores de risco não é exaustiva e outros riscos e incertezas podem causar resultados
que podem vir a ser substancialmente diferentes daqueles contidos nas estimativas e perspectivas
sobre o futuro. As palavras “acreditamos”, “podemos”, “poderemos”, “deveremos”, “visamos”,
“estimamos”, “continuamos”, “antecipamos”, “pretendemos”, “esperamos” e outras similares têm
por objetivo identificar estimativas e perspectivas para o futuro. Tais estimativas e perspectivas
para o futuro referem-se apenas à data em que foram expressas, e nem nós, nem os
Coordenadores da Oferta assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer
dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer
outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e perspectivas para o
futuro constantes neste Prospecto podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações,
os investidores não devem tomar suas decisões de investimento exclusivamente com base nas
estimativas e perspectivas para o futuro contidas neste Prospecto.
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SUMÁRIO DA COMPANHIA
Apresentamos a seguir um sumário dos nossos negócios, incluindo nossas informações operacionais e financeiras, nossas vantagens competitivas
e estratégias de negócio. Este sumário é apenas um resumo das nossas informações, não contendo todas as informações que um
potencial investidor deve considerar antes de tomar sua decisão de investimento em nossas Units. Informações completas
sobre nós estão em nosso Formulário de Referência incorporado por referência a este Prospecto. Leia este Prospecto e nosso
Formulário de Referência incorporado por referência a este Prospecto antes de aceitar a Oferta.
VISÃO GERAL
Somos uma companhia dedicada à educação básica e pré-universitária, ao ensino de idiomas e à formação para o acesso ao ensino superior e ao
mercado de trabalho. Acreditamos ser uma das maiores companhias de educação básica no Brasil, em termos de receita e que cerca de 80% dos
alunos matriculados e 68% das escolas de nível básico (considerando educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) no país utilizavam
nossos produtos e serviços em 2011. Possuímos marcas reconhecidas nas principais linhas de negócio deste segmento: sistemas de ensino,
editoras, escolas próprias e cursos preparatórios para vestibulares, idiomas, ensino técnico e cursos preparatórios para concursos. Nossos
negócios são diversificados, complementares e sinérgicos. Atendemos a escolas privadas e públicas oferecendo uma plataforma completa de
produtos, conteúdos, e serviços que consideramos inovadores e de qualidade, com capacidade de gerar alto grau de fidelização de clientes,
previsibilidade de resultados e baixa inadimplência. Acreditamos que nossa administração possui sólida experiência no setor de educação.
Abaixo ilustramos nossas marcas nos referidos mercados de atuação:

Nota: Dados em 31 de dezembro de 2012.
(*)
Wise Up, processo de aquisição em andamento, ver Eventos Recentes.
PNLD: Programa Nacional do Livro Didático

•

Sistemas de Ensino. Sistema de ensino é um conjunto de produtos e serviços através do qual é oferecida uma solução
educacional completa às escolas que o adotam, que chamamos de “Escolas Associadas”. Nossos Sistemas de Ensino atendem
alunos, professores e escolas por meio de produtos e serviços que incluem: conteúdo didático, portais educacionais, assessoria
pedagógica, apoio de marketing e captação de alunos, treinamento de professores, entre outros. Em 2012 atendemos a 529
mil alunos, matriculados em 1.786 escolas associadas, tanto na rede privada quanto na rede pública, o que representa um
crescimento de 14,5% no número de alunos comparado a 2011. Acreditamos que a diversidade de nossa oferta através de
diferentes marcas e a qualidade de nossos serviços permite-nos manter um relacionamento duradouro com nossas Escolas
Associadas, contribuindo para uma maior previsibilidade de resultados, conforme evidenciado pela nossa taxa média de
renovação de contratos de 95% em 2012.

•

Editoras. O mercado de livros escolares é dividido basicamente em didáticos e paradidáticos, que podem ser de conteúdo
literário informativo e complementam a formação oferecida nos livros didáticos. Nossas editoras possuem conteúdos digitais
integrados a seus produtos editoriais com acervo personalizado e organizado em portais. Nossas editoras Ática e Scipione têm
aproximadamente 2.800 títulos.

•

Escolas Próprias de Ensino Básico e Cursos Preparatórios para o Vestibular. Esta linha de negócio é formada por
escolas privadas que atuam desde a pré-escola até o Ensino Médio e preparação para o vestibular, correspondente ao
segmento K-12 (do inglês, Kindergarden through 12th grade, ou Jardim de Infância até 12ª série, em tradução livre). Em 2012
atendemos a 18,7 mil alunos, matriculados em nossas 15 escolas.
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•

Idiomas. Acreditamos que o mercado de idiomas no Brasil seja dominado por redes de franquias que oferecem cursos para
alunos de diferentes idades e níveis de proficiência. Em 2012, adquirimos o controle da Red Balloon, empresa com 43 anos de
experiência no ensino de inglês para o segmento de alunos de 3 a 17 anos de idade. Atualmente, a Red Balloon conta com
cerca de 13 mil alunos em 34 unidades, das quais 26 são franqueadas e 8 são próprias. Em 2013, celebramos contrato para
aquisição da Wise Up, uma rede de franquia de ensino de inglês no Brasil com 18 anos de experiência e que atualmente conta
com cerca de 76 mil alunos e uma rede de 338 escolas franqueadas em 89 municípios brasileiros, 21 no exterior e 36 em
plataformas de petróleo. Acreditamos que o seu sistema pioneiro de ensino do idioma inglês é fortalecido por um modelo de
venda diferenciado, reconhecido relacionamento e apoio aos franqueados e por material didático próprio de alta qualidade.

•

Escolas e Sistemas de Ensino Técnico. Ensino Técnico capacita alunos que concluem o nível básico para o mercado de trabalho,
sendo um nível intermediário entre o Ensino Básico e o Ensino Superior, ou um substituto ao Ensino Superior. Atuamos nesse
segmento com a marca ETB – Escolas Técnicas do Brasil, por meio de 4 unidades localizadas no interior de São Paulo, onde os cursos
mais procurados são Segurança do trabalho, Administração, Mecatrônica, Eletrônica, Eletrotécnica, Enfermagem, Estética,
Contabilidade e Comércio. Em 2012, lançamos o sistema de ensino técnico, também com a marca ETB, com o objetivo de oferecer às
nossas Escolas Associadas, bem como outras escolas do mercado, uma opção complementar à sua oferta de ensino básico como forma
de usar o espaço ocioso das escolas e gerar receitas adicionais aos parceiros. Encerramos o ano de 2012 com 2.488 alunos em nossas
4 escolas próprias e 50 contratos de sistemas de ensino técnico assinados com outras escolas para 198 cursos.

•

Cursos Preparatórios para Concursos Públicos. Os cursos preparatórios para concursos públicos preparam candidatos para as
provas de seleção para empregos públicos municipais, estaduais e federais. Nós já atuávamos neste mercado de forma presencial
desde 2010 através da marca SIGA, adquirida juntamente com o Anglo e, após a aquisição do controle da Alfacon em 2012,
passamos a atuar também na elaboração, produção e coordenação de cursos preparatórios para concursos públicos, por meio de
ensino a distância (vídeoaulas por internet).

•

Negócios Complementares. Investimos permanentemente no desenvolvimento de tecnologias, produtos e serviços
inovadores, buscando vantagens competitivas para as marcas da Abril Educação. Em 2012, investimos nas seguintes frentes:
(i) O Líder em Mim: parceria com a Franklyn Covey para implantação do programa The Leader in Me no país, baseado no livro
“Os Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes” de Stephen Covey, adaptado para o uso em escolas; (ii) Escola Satélite: atua
no segmento de prestação de serviço, elaboração, produção e coordenação de cursos telepresenciais, mediante o uso de
satélite; (iii) Edumobi: rede de ensino móvel para distribuir e comercializar conteúdo educacional no celular; (iv) Ei Você:
empresa de e-learning para oferta de treinamento profissionalizante e cursos livres; e (v) Pré-Enem: curso preparatório para o
Enem, telepresencial e via internet, desenvolvido pelos professores da Abril Educação. Nosso portfólio de complementares inclui
negócios aderentes às escolas privadas brasileiras, que normalmente operam com períodos ociosos, bem como produtos
desenvolvidos diretamente para os consumidores finais posicionando a companhia como fornecedora tanto no mercado B2B
como no B2C.

Nossa escala e nosso foco no crescimento orgânico, na aquisição de ativos de alta qualidade e na exploração de sinergias são os
pilares que contribuem para a obtenção de altos níveis de rentabilidade e de criação de valor para nossos acionistas.
Em 2012, registramos receita líquida de R$883,5 milhões, 14,4% acima da receita de R$772,1 milhões auferida em 2011. O EBITDA
Ajustado* de R$274,6 milhões representou um avanço de 25,9% em relação ao de R$218,2 milhões registrado em 2011. A margem
EBITDA Ajustada de 31% evoluiu três pontos percentuais em relação à margem de 28% observada em 2011. Nosso lucro líquido**
consolidado, atribuído aos acionistas controladores da Companhia, cresceu 105,7% em relação ao observado em 2011, alcançando
R$98,1 milhões.
(*)

De acordo com a Instrução CVM 527, a definição de EBITDA (LAJIDA) é Lucro Antes dos Juros, Impostos sobre Renda incluindo Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido, Depreciação e Amortização. EBITDA Ajustado é calculado com base no lucro operacional incluindo os valores referentes à depreciação e
amortização e também incluindo a amortização do investimento editorial e ajuste de inventário. De acordo com a Instrução CVM 527, a companhia pode
optar por divulgar os valores do LAJIDA excluindo os resultados líquidos vinculados às operações descontinuadas, como especificado no Pronunciamento
Técnico CPC 31 – Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada, e ajustado por outros itens que contribuam para a informação
sobre o potencial de geração bruta de caixa.

(**)

Lucro do exercício atribuído aos controladores foi de R$98,1 milhões, no exercício findo em 31 de dezembro de 2012.

As tabelas a seguir demonstram nossos principais indicadores financeiros e operacionais para os respectivos períodos ou nas respectivas datas:
Em ou Exercício Social Findo em
31 de Dezembro de
2012
2011
(R$ milhões, exceto percentuais)

(1)

Dados Financeiros

Receita Líquida Total ..............................................................................................
Editoras(2) ..................................................................................................................
Sistema de Ensino Abril Educação(3) ............................................................................
Grupo PH(4) ................................................................................................................
Maxiprint(5) ................................................................................................................
Grupo ETB(6) ..............................................................................................................
Complementares(7) .....................................................................................................
Outros(8) ....................................................................................................................
EBITDA(9).................................................................................................................
Margem EBITDA(10) ........................................................................................................
Amortização do Investimento Editorial .............................................................................
Ajuste de Inventário .......................................................................................................
EBITDA AJUSTADO(11) .............................................................................................
Margem EBITDA AJUSTADA (%)(12) .................................................................................
Lucro Líquido do exercício(13) .................................................................................
(1)
(2)
(3)

883,5
545,7
192,2
107,5
19,2
5,9
20,3
-7,3
223,7
25,3%
30,6
20,3
274,6
31,1%
98,1

Dados Financeiros apresentados de acordo com as demonstrações financeiras.
Editoras contempla Ática e Scipione.
Sistema de Ensino Abril Educação contempla Sistema de Ensino Anglo e Curso Preparatório Anglo.
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772,1
543,8
163,9
60,1
0,9
3,6
0,0
-0,2
182,2
23,6%
36,0
0,0
218,2
28,3%
47,7

Var.
14,4%
0,3%
17,2%
78,9%
N/A
63,9%
N/A
N/A
22,7%
1,7 p.p
-14,7%
N/A
25,8%
2,8 p.p
105,7%

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

(12)
(13)

Grupo pH contempla Escolas e Cursos Preparatórios.
Maxiprint, Sistema de Ensino Adquirido em outubro de 2011.
Grupo ETB – Escolas Técnicas do Brasil adquirido em abril de 2011.
Complementares contempla Escola Satélite (adquirido em fev/12); Edumobi (adquirido em mar/12); Sistema de Ensino GEO (“SGE” – adquirido em jun/12); Red
Balloon (adquirido em jul/12, porém concluída em nov/12); Jafar (adquirido em nov/12).
Outros representa as eliminações de transações entre os segmentos da Companhia e operações de Holding.
De acordo com a Instrução CVM 527, a definição de EBITDA (LAJIDA) é Lucro Antes dos Juros, Impostos sobre Renda Incluindo Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, Depreciação e Amortização.
EBITDA dividido pela receita líquida.
Calculamos o EBITDA Ajustado com base no lucro operacional incluindo os valores referentes à depreciação e amortização, amortização do investimento editorial
e o ajuste de inventário em 2012. De acordo com a Instrução CVM 527, a companhia pode optar por divulgar os valores do LAJIDA excluindo os resultados
líquidos vinculados às operações descontinuadas, como especificado no Pronunciamento Técnico CPC 31 – Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação
Descontinuada, e ajustado por outros itens que contribuam para a informação sobre o potencial de geração bruta de caixa.
EBITDA Ajustado dividido pela receita líquida.
O Lucro do exercício atribuído aos controladores da Companhia foi de R$100,1 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2012 (R$48,3 milhões em 2011).

Informações Financeiras Pro Forma Não Auditadas
As informações financeiras pro forma não auditadas foram preparadas refletindo os efeitos da Aquisição da Wise Up como se ocorrida em 31
de dezembro de 2012, para fins de balanço patrimonial e em 1 de janeiro de 2012, para fins de resultado do exercício. Estas informações
devem ser lidas em conjunto com, bem como são referidas em sua totalidade e derivam: (a) das demonstrações financeiras consolidadas
históricas da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2012, incorporadas por referência a este Prospecto, e das
demonstrações financeiras combinadas históricas do Grupo OMETZ para o exercício findo em 31 de dezembro de 2012, anexas a este
Prospecto. Para maiores informações sobre nossas informações financeiras pro forma não auditadas, veja a seção “Apresentação das
Informações Contábeis e Outras Informações” deste Prospecto.
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2012
Ajustes
Companhia
Companhia
Wise Up
Pro Forma
Pro Forma
(em milhões de reais)
Lucro do exercício ........................................................
(+) Imposto de renda e contribuição social........................
(+) Depreciação e amortizações Cia + Wise Up .................
(+) Receitas/Despesas financeiras ....................................
(=) EBITDA(1) ................................................................

98,1
54,6
37,3
33,7
223,7

(+) Amortização do investimento editorial .........................
(+) Ajuste de inventário ...................................................
(+) Custos relacionados com reorganização societária........
(+) Ajuste a valor presente relacionado a receitas
operacionais .................................................................
(=) EBITDA Ajustado ....................................................

30,6
20,3
–

–
–
1,2

2,7(4)
–
–

33,4
20,3
1,2

–
274,6(2)

7,6
80,4(3)

–
–

7,6
355,0(5)

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

64,0
17,1
1,2
(10,7)
71,6

(35,0)
(18,0)
(0,5)
50,9
(2,7)

127,1
53,6
38,0
73,8
292,5

O EBITDA, conforme Instrução CVM 527, pode ser conciliado com as demonstrações financeiras como segue: lucro líquido acrescido do imposto de renda e
contribuição social, juros, depreciação e amortização. De forma semelhante, o EBITDA pro forma pode ser conciliado com as informações financeiras pro forma
como segue: lucro líquido pro forma acrescido do imposto de renda e contribuição social pro forma, juros, depreciação e amortização pro forma. O EBITDA e o
EBITDA pro forma não são medidas contábeis elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil ou IFRS, não representam o fluxo de caixa
para os períodos apresentados, e não devem ser considerados como base para distribuição de dividendos, alternativa para o lucro líquido como indicador do
desempenho operacional ou para o fluxo de caixa ou, ainda, como indicador de liquidez. O EBITDA e o EBITDA pro forma não têm uma definição padronizada e
podem não ser comparáveis ao EBITDA ou EBITDA pro forma utilizado por outras companhias.
EBITDA Ajustado é calculado com base no lucro operacional incluindo os valores referentes à depreciação e amortização e também incluindo a amortização do
investimento editorial e ajuste de inventário.
O Grupo Ometz (Wise UP) calcula o EBITDA Ajustado excluindo o efeito dos itens considerados pela administração como não representativos dos resultados
divulgados de acordo com o BR GAAP. A administração utiliza esta medida para focar em suas operações em curso, e acredita que esta informação é útil para os
investidores porque lhes permite realizar comparações significativas dos resultados operacionais passados e presentes. A Wise Up acredita que o uso desta
informação, juntamente com o lucro líquido, fornece uma análise mais completa dos resultados de suas operações combinadas. Para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2012, os custos associados com a reorganização societária das empresas do Grupo Ometz em 2012 no montante de R$1,2 milhões foram excluídos
para determinar o EBITDA Ajustado. Além disso, a Wise Up reduz de sua receita operacional o valor presente líquido, de acordo com o CPC 12, e reconhece a
receita financeira no resultado financeiro ao longo do tempo. Para determinar o EBITDA Ajustado, a administração ajustou o impacto do valor presente líquido
diretamente atribuível à sua receita operacional do período. O valor atribuído à Aquisição da Wise Up foi definido no momento da celebração do Acordo da Wise
Up com base em, dentre outros fatores, um EBITDA ajustado da Wise up para a referida aquisição (conforme definido no Acordo da Wise Up), estimado, quando
da celebração do Acordo da Wise Up, em R$85,6 milhões (“EBITDA Ajustado da Wise Up Base para a Aquisição”). O valor final da Aquisição da Wise Up está
sujeito à verificação do EBITDA Ajustado da Wise Up para a Aquisição da Wise Up, a ser apurado com base nas demonstrações financeiras auditadas referentes
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 e nos ajustes negociados no Acordo da Wise Up. Independente do resultado final do EBITDA Ajustado
da Wise Up para a Aquisição, este está limitado a um teto de até 2,5% para cima, tomando como base a estimativa de R$85,6 milhões. Note-se, no entanto,
para fins de esclarecimento, que o EBITDA Ajustado da Wise up ora apresentado, calculado com base nas demonstrações financeiras auditadas referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, não é idêntico ao EBITDA Ajustado da Wise Up Base para a Aquisição, que contempla, além dos itens
ora informados, outros ajustes que foram acordados entre as partes no respectivo Acordo da Wise Up. O valor do EBITDA Ajustado da Wise Up Base para a
Aquisição encontra-se sujeito à confirmação pela Companhia e a Wise up e, por conseguinte, o preço da Aquisição da Wise Up pode vir a ser alterado,
guardando o limite máximo acima especificado. Para maiores informações sobre a Aquisição da Wise Up, veja os itens 3.3 e 6.5 do nosso Formulário de
Referência.
Reconhecimento de despesa de amortização de investimento editorial, decorrente de alinhamento de prática contábil entre Abril Educação e Wise Up, no
montante de R$2,7 milhões (montante composto da amortização histórica de R$0,5 milhões somado ao respectivo ajuste pro forma de R$2,2 milhões). Na Wise
Up os custos com investimento editorial são capitalizados como intangível e amortizados por prazo médio de 6 anos. Na Abril Educação, tais custos são
registrados em estoques e amortizados pela quantidade de livros a serem vendidos na primeira tiragem da primeira edição. Esta diferença de prática gerou uma
despesa adicional com amortização de investimento editorial, quando do alinhamento das práticas contábeis.
Calculamos o EBITDA Ajustado Pro Forma com base no EBITDA pro forma, adicionado da amortização do investimento editorial, ajuste de inventário, custos
associados com a reorganização societária da Wise Up e ajuste referente a valor presente de receitas operacionais para contribuir para a informação sobre o
potencial de geração bruta de caixa.
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Em 31 de dezembro de
2012
2011

Dados Operacionais
Sistemas de Ensino
Número de Escolas ...................................................................................................
Número de Alunos (em mil) .......................................................................................
Editoras
Números de Livros Vendidos (em mil).........................................................................
Escolas Próprias e Cursos Preparatórios
Número de Escolas ...................................................................................................
Número de Alunos (em mil) .......................................................................................
Idiomas*
Número de Escolas/Franquias ....................................................................................
Número de Alunos (em mil) .......................................................................................
Escolas de Ensino Técnico
Número de Escolas/Franquias ....................................................................................
Número de Alunos (em mil) .......................................................................................
(*)

Var.

1.786
529

1.573
462

13,5%
14,5%

58.238

59.837

2,7%

15
19

12
18

25,0%
5,6%

34
13

N/A
N/A

–
–

4
2,5

4
2,4

–
4,2%

Dados de Red Ballon. Wise Up possui cerca de 76 mil alunos e 338 franquias no Brasil 21 no exterior e 36 em plataformas de petróleo.

NOSSOS PONTOS FORTES
Acreditamos que o conjunto dos seguintes fatores nos coloca em posição privilegiada para nos beneficiar das oportunidades de
crescimento existentes no setor de educação básica e pré-universitária no Brasil.
Completa e diversificada plataforma de produtos e serviços.
Acreditamos ter uma ampla gama de produtos, conteúdos e serviços inovadores e de qualidade em diversos formatos e canais (livros,
apostilas, serviços pedagógicos e complementares na formação dos alunos e professores disponíveis em diversas plataformas físicas e
digitais) que permitem a adoção de diferentes metodologias de ensino (presencial tradicional, Sistemas de Ensino e a distância). Nossa
capacidade de atender às demandas de todos os níveis do ciclo de educação básica, pré-universitária e de formação complementar nos
permite acompanhar o aluno em todas as etapas de sua vida acadêmica até a entrada no mercado de trabalho. Acreditamos ser a única
companhia neste segmento com presença simultânea e marcas fortes nas principais linhas de negócio desse setor. Nossa oferta
diversificada apoia as escolas na preparação do aluno para o mercado de trabalho e para o acesso ao ensino superior ou técnico,
permitindo que estas escolas alcancem fontes adicionais de receita e se tornem nossas parceiras de longo prazo.
Nossas marcas são referências de qualidade.
Acreditamos que a força de nossas marcas gera maior demanda por nossos produtos, facilitando nossos esforços de marketing, e
nos permite estabelecer preços premium no mercado. Acreditamos que a qualidade de nossos produtos assegura a satisfação e a
fidelização de nossos parceiros. Para garantir a qualidade dos produtos e serviços, implementamos amplo sistema de monitoramento
que inclui pesquisas de satisfação, sondagens e avaliações de mercado independentes.
Acreditamos que nossos Sistemas de Ensino estão entre os mais bem avaliados pelas escolas privadas do país. A renovação de 95% dos
contratos das Escolas Associadas em 2012 demonstra o alto nível de satisfação com o conteúdo e a qualidade dos serviços dos nossos sistemas.
Nossas Editoras Ática e Scipione, em conjunto, são as que mais aprovam livros nos programas de compra do Governo Federal desde 2002 de
acordo com dados do FNDE. Adicionalmente, nossas editoras ganharam 10 prêmios Jabuti (Câmara Brasileira do Livro), 82 prêmios FNLIJ
(Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil) e dois APCAs (Associação Paulista dos Críticos de Arte) nos últimos 10 anos. Acreditamos que
nossas Escolas próprias e Cursos Preparatórios para o Vestibular são símbolos de excelência. Nossos alunos do Anglo preencheram 78% das
vagas do vestibular para o curso de Medicina da Santa Casa e 51% das vagas do curso de Medicina da USP, por exemplo. No Rio de Janeiro,
os alunos do curso e colégio pH ocuparam o 1º e 2º lugares absolutos e os 1ºs lugares em todas as áreas (tecnológicas, biomédicas,
humanas e econômicas) do exame da UERJ em 2012. Acreditamos que a nossa marca Red Balloon é reconhecida pela sua alta qualidade e
reputação e apresenta um dos melhores índices de aprovação, entre crianças e adolescentes, nas diversas provas de certificação da
Universidade de Cambridge.
Captura de oportunidades e sinergias de todo o ciclo de educação básica e pré-universitária.
Nossa amplitude e diversidade de atuação em negócios de elevada demanda no setor de educação no Brasil permitem escalabilidade e
exploração de sinergias, com ganhos adicionais de eficiência, resultado da adoção de melhores práticas operacionais encontradas nos
negócios que incorporamos e do compartilhamento de estruturas de suporte e serviços. Usufruímos de uma plataforma comercial e
logística com ampla capilaridade, que nos permite vender, distribuir e entregar todos os nossos produtos e serviços em todas as regiões
do país. Nossa força de vendas com 188 vendedores, além das forças de vendas de nossos 45 distribuidores, estão aptas a vender todos
os produtos de nosso portfólio. Nossos produtos são distribuídos através de 3 centros de distribuição e 4 filiais estrategicamente
localizados em todo o país. Contamos ainda com capacidade gráfica própria e ampla parceria com terceiros para produção em larga
escala. Nossas plataformas satélite, mobile e web nos permitem ampliar o alcance de nossos produtos para diferentes públicos. Ademais,
nossa escala nos permite assegurar elevadas margens de contribuição.
Previsibilidade e resiliência da receita.
As nossas linhas de negócios de Sistemas de Ensino e escolas de ensino básico são caracterizadas pela alta previsibilidade de
receitas ao longo do ano, tendo em vista que grande parte dos contratos com escolas associadas e matrícula de alunos ocorre no
primeiro trimestre sinalizando o faturamento dos demais trimestres. A taxa média de renovação de contratos das escolas associadas
foi de 93% em 2012 e a evasão dos alunos é abaixo de 3% nas escolas de ensino básico. Acreditamos ainda que nossa
diversificação de fluxos de receita, oferta de produtos e base de escolas associadas nos proporcionam altos índices de crescimento e
de geração de caixa, com menor suscetibilidade a riscos que afetem segmentos específicos.
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Possuímos uma das mais completas plataformas digitais de conteúdo didático do país.
Nossas soluções tecnológicas são desenvolvidas para enriquecer a experiência de ensino-aprendizagem através de roteiros que
inserem o uso significativo dos recursos digitais, tais como: (i) conteúdos digitais integrados aos produtos editoriais (apostilas/livros);
(ii) portais educacionais estruturados em repositórios compartilhados de acervo de conteúdos digitais, ferramentas educacionais e
soluções de apoio à comunidade escolar; (iii) Web TV ao vivo e on-demand para assuntos interdisciplinares; (iv) aulas-modelo,
planos de aulas e projetos interdisciplinares para apoio a prática pedagógica; (v) ferramentas para a criação/edição de aulas e (vi)
plataformas de acompanhamento individualizado da aprendizagem. Praticamente todo o acervo de obras está digitalizado,
permitindo escalabilidade, otimização do conteúdo e crescimento com investimento marginal baixo. Estamos investindo em
ferramentas de avaliação personalizadas que tornem mais eficiente o aprendizado do aluno com entendimento de seu perfil e
acompanhamento das atividades em casa.
Equipe de administradores e acionistas com ampla experiência.
Acreditamos que nossos administradores e acionistas possuem larga experiência no setor de Educação e são qualificados e
reconhecidos nos segmentos financeiros e de gestão de empresas. O histórico e conhecimento de mercado de nossos acionistas,
com quem interagimos frequentemente, também são um importante suporte para nossos administradores. Acreditamos que a
combinação de experiências complementares, de nossos executivos e de nossos acionistas, cria um time de profissionais capacitados
a identificar oportunidades relacionadas à aquisição, administração, integração, exploração de sinergias e estruturas de capital e
contribui para o sucesso na condução de nossos negócios.
Temos também uma cultura de gestão por meio de um modelo de meritocracia, que premia a obtenção de bons resultados
financeiros, o crescimento do nosso negócio e a criação de valor para nossos acionistas.
TAMANHO E OPORTUNIDADES DE MERCADO
Acreditamos que os segmentos de educação básica, pré-universitária e idiomas são os mais atrativos no mercado de educação no
Brasil. O ciclo de educação básica é de 12 anos, enquanto o de ensino superior no Brasil é no máximo de seis anos. Além disto, as
escolas de ensino básico privadas apresentam taxas de evasão inferiores contra 26% de evasão anual média total entre os anos de
2000 a 2005 no Ensino Superior privado, de acordo com dados do Instituto Lobo. Nossos custos docentes são também menores na
rede básica e pré-universitária quando comparado ao ensino superior, dado que a regulação imposta pelo MEC às escolas de nível
superior exige números relevantes de mestres e doutores. A oferta de vagas e a aprovação de praças no nível superior passam por
longo processo burocrático de autorização no Governo Federal, enquanto os processos relacionados no ensino básico são mais
simplificados e localizados nos Estados e Municípios.
Acreditamos que nossa presença simultânea e marcas fortes nas maiores linhas de negócios desse segmento nos permitem acompanhar
o aluno em todas as etapas de sua vida acadêmica nesta fase, com alto grau de sinergia e complementariedade.
Sistemas de ensino
O Brasil apresenta crescente tendência pela adoção de sistemas de ensino em escolas privadas e públicas, buscando ensino de qualidade
comprovada e associação a marcas reconhecidas. Estimamos que a penetração de sistemas de ensino em escolas privadas cresceu em
média 7% ao ano em número de alunos durante os últimos 4 anos. Mesmo com esse crescimento, em dezembro de 2012, estimamos
que cerca de 39% dos alunos K-12 de escolas privadas e menos de 3% de escolas públicas utilizavam Sistemas de Ensino. Acreditamos
que esse mercado possui alto potencial de crescimento em função (i) do mercado ainda pouco explorado de escolas públicas; (ii) do
aumento do número de alunos em escolas privadas no país onde sistemas de ensino são mais adotados; e (iii) de representar solução
eficiente para oferta de qualidade em um mercado com poucos professores bem formados e poucos professores com dedicação
exclusiva. Acreditamos que o market share consolidado estimado em alunos de nossos sistemas Anglo, SER, Maxi, pH e GEO, de 16,8%
em 2012, indica a liderança da Abril Educação nesse mercado e ainda representa uma grande oportunidade de crescimento em um
mercado em expansão acelerada.
Editoras
Acreditamos que em 2012 foram vendidos mais de 146 milhões de livros didáticos em todo o Brasil. O número de alunos atendidos pelos
programas de governo tem crescido ao longo dos últimos anos, com destaque para o programa do Ensino Médio, que cresceu 45% em número
de livros entre os programas de 2009 e de 2012. O market share combinado das editoras Ática e Scipione em número de livros didáticos vendidos
para os segmentos público e privado foi de respectivamente 33,8% e 20,7%, de acordo com números publicados pelo FNDE para o programa de
2013 e estimativas internas. Acreditamos na evolução do market share de nossas editoras, dada a alta qualidade e o reconhecimento de suas
publicações e dado nosso renovado investimento editorial. Nos últimos 3 anos, o número de livros vendidos pelas nossas editoras no mercado
privado e público cresceu a uma taxa superior a 7% ao ano. No mercado de escolas públicas, nossas editoras são líderes em obras vendidas para
o ciclo de Ensino Básico desde 2008, de acordo com dados do FNDE.
Escolas Próprias de Ensino Básico e Cursos Preparatórios para o Vestibular
Em 2011, o ensino básico representava 88,3% do total de alunos matriculados em instituições credenciadas pelo Ministério da Educação no país,
tendo recebido 84% de toda verba destinada para educação em 2010. Em 2011, 37.551 escolas particulares atenderam 7,9 milhões de alunos no
Brasil. O número de alunos em escolas privadas cresceu 5,5% ao ano entre 2007 e 2011 como consequência da mobilidade social e crescimento
da classe média no país. Acreditamos que o aumento da renda familiar no Brasil continuará a estimular a demanda por escolas privadas, de
melhor qualidade que as públicas. Cremos também que o segmento de escolas privadas de nível médio e cursos pré-vestibulares no Brasil seja
fragmentado e apresente alto potencial de consolidação.
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Idiomas
Esse mercado é formado por redes de escolas privadas através do sistema de franquias. O curso mais popular no Brasil é o de inglês,
seguido do espanhol. Segundo dados da Hoper Educação, em 2010 havia aproximadamente 3,4 milhões de brasileiros matriculados em
cursos de idiomas. A penetração do idioma inglês no Brasil ainda é muito baixa comparada com outros países. Segundo levantamento feito
pelo British Council em 2012, apenas 5% da população brasileira sabe falar inglês. O Brasil atualmente perde para cinco países da América
Latina no índice mundial de proficiência em inglês feito pela Education First (EF). Entre 2009 e 2011, 1,7 milhão de estudantes de inglês de
54 países foram avaliados, e os brasileiros ficaram na 46ª posição, integrando a categoria “proficiência muito baixa”. O ensino de inglês no
Brasil está em expansão: entre 2010 e 2011, o faturamento das 73 redes de escolas de idiomas, que já somam mais de 6.000 unidades pelo
país, cresceu 11% e chegou a R$3,1 bilhões, segundo levantamento da Associação Brasileira de Franquias (ABF). Acreditamos que existem
grandes oportunidades de crescimento nesse segmento, pois, além do aumento da renda familiar existe (i) crescente demanda do mercado
de trabalho por profissionais com nível de proficiência em inglês; (ii) necessidade de mão-de-obra ligada aos segmentos do setor de turismo,
hotelaria, restaurantes, transportes, e outros, em função da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016 que o Brasil hospedará.
Escolas e Sistemas de Ensino Técnico
Segundo o INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, principal órgão de avaliação de instituições de ensino no Brasil), em
2011 existiam 1,0 milhão de alunos em cursos técnicos no país, um crescimento de 7,4% em relação ao ano anterior. O segmento privado
correspondia a 56,3% dos alunos matriculados nesse mesmo ano. Segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI)
publicada em abril de 2011, 89% das empresas enfrentam dificuldades com falta de trabalhadores qualificados, o que demonstra o potencial de
crescimento de novos cursos e alunos neste mercado. O Governo Federal tem dado grande incentivo ao ensino técnico através de programas de
financiamento (Pronatec) e alguns governos estaduais, como o de São Paulo, têm programas de compra de vagas de ensino técnico em
instituições privadas (Retec). Além do crescimento natural do mercado de ensino técnico, vemos uma grande oportunidade de consolidação das
escolas técnicas privadas por este se tratar de um segmento pulverizado, com poucos recursos e tecnologias deficientes, seja por uma estratégia
de aquisições, seja por uma estratégia de sistemas de ensino técnico e franquias.
Cursos Preparatórios para Concursos Públicos
O mercado de preparação para concursos públicos movimenta receitas brutas que podem chegar ou até ultrapassar R$1,0 bilhão por ano,
incluindo a venda de materiais didáticos, de acordo com a Diretoria da ANPAC (Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos). A
expectativa do mercado de concursos públicos é de que, em 2013, sejam abertas 130 mil vagas nas três esferas públicas — federal, estadual
e municipal e que, até 2016, 400 mil novas vagas sejam abertas. Segundo a Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos
(Anpac), cerca de 10% dos sete milhões de servidores públicos se aposentam anualmente e, em determinados órgãos, o índice pode chegar
a 40%. Até 2015, 40% dos servidores públicos irão se aposentar representando cerca de 452 mil vagas. Cerca de 33,9% das vagas
disponibilizadas por meio de concursos não requerem curso universitário, de acordo com dados do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão. A procura por cursos preparatórios tem aumentado, porém, há cursos presenciais em apenas 8% dos municípios. Nossas
oportunidades de crescimento nesse mercado incluem (i) a expansão em cursos preparatórios pós-ensino médio através da Alfacon via vídeo
aulas pela internet, (ii) ensino a distância com polos para atendimento presencial nas escolas associadas aos nossos sistemas de ensino e (iii)
através de parcerias pretendidas com o Grupo Abril para distribuição de material preparatório em bancas de jornal.
NOSSA ESTRATÉGIA
Continuaremos a desenvolver e aperfeiçoar conteúdos, metodologias, tecnologias educacionais, serviços pedagógicos e de treinamento e
formação de professores para escolas de ensino básico e técnico. Também continuaremos a fortalecer nossa presença na área de ensino de
idiomas e a ampliar a nossa oferta de cursos para concursos públicos, cursos livres e profissionalizantes, buscando complementar a formação
dos alunos de nível básico e pré-universitário. Esses alunos serão atendidos diretamente em nossas escolas próprias e também por meio das
escolas associadas a nossos sistemas de ensino, de nossas plataformas de ensino a distância (via satélite, web ou mobile) e das franquias de
idiomas.
Nossa estratégia de crescimento e de geração de valor será executada através das seguintes iniciativas chave:
Acelerar o crescimento orgânico dos negócios existentes e adquiridos. Em 2012, nossos negócios experimentaram crescimento
importante por meio do emprego de políticas comerciais agressivas, de inteligência de marketing, do incentivo à força de vendas e pela força
e credibilidade da nossa marca Abril Educação.
•

Sistemas de Ensino. Continuaremos a promover o crescimento acelerado de nossos sistemas de ensino explorando a
diferenciação e complementaridade das nossas marcas e o amplo conhecimento do mercado privado e público pela nossa força
de vendas para direcionar a oferta de acordo com as necessidades e características de cada escola, em cada região do país.

•

Editoras. Acreditamos que podemos manter a liderança das nossas Editoras no mercado público e consolidar a nossa posição

•

Escolas Próprias de Ensino Básico e Cursos Preparatórios para o Vestibular. Acreditamos que podemos fomentar o crescimento

•

Idiomas. Com a aquisição da Red Balloon e a celebração do contrato para aquisição do controle da Wise Up, pretendemos ampliar a nossa
participação no ensino de inglês através da expansão geográfica dos negócios adquiridos por meio da ampliação da rede de franquias, da
oferta de franquias para os nossos parceiros das escolas associadas e da oferta direta de cursos para os alunos que já são usuários de
outros produtos da Abril Educação.

no mercado privado através do lançamento de novas coleções e títulos, com foco nas matérias e segmentos de maior demanda
pelo mercado, da disponibilização de conteúdos digitais que se adaptem ao surgimento de novas formas de uso e acesso ao
nosso conteúdo, bem como de serviços e tecnologias digitais que apoiem o professor na preparação de sua aula e
complementem a experiência didática promovida por nossos livros, tanto em sala de aula, quanto na casa dos alunos.
orgânico de nossas marcas atuais, Anglo e pH, e das que iremos adquirir através do foco continuado na excelência do serviço prestado e
dos resultados de colocação nas melhores universidades. Esses resultados serão importantes para garantir a publicidade “boca a boca”,
muito relevante neste mercado e importante para as campanhas de captação de alunos para escolas existentes e novas unidades.

25

•

Escolas e Sistemas de Ensino Técnico. O nosso crescimento no mercado de ensino técnico virá principalmente da oferta do
sistema de ensino técnico, desenvolvido ao longo de 2012, às mais de 1.700 escolas atendidas por nossos sistemas de ensino
básico. Em 2013, iniciamos com 50 contratos e devemos expandir esse número a partir de 2014. Adicionalmente,
continuaremos a ampliar a oferta de cursos do sistema de ensino da ETB para cobrir os cursos mais demandados do país.

•

Cursos preparatórios para concursos públicos. A aquisição da Alfacon visa propiciar o crescimento acelerado da nossa presença
em cursos preparatórios para concursos públicos através do alcance do ensino a distância via vídeo aulas pela internet, da plataforma
da Escola Satélite e da venda de apostilas para escolas que já tenham seus cursos.

Capturar o alto potencial de sinergias entre nossas linhas de negócios e continuar a integração dos negócios adquiridos.
Pretendemos explorar as sinergias entre os negócios a fim de alavancar o nosso crescimento e melhorar a nossa rentabilidade, criando valor para
os nossos acionistas. Dentre essas iniciativas, destacamos:
•

Sinergias comerciais. Continuaremos a explorar o alcance geográfico, conhecimento do setor e capacitação comercial das

•

“Cross-Selling”. Alavancaremos as oportunidades de oferta cruzada entre os produtos e serviços das unidades de negócio
existentes e adquiridas, pois nossos negócios têm alto grau de complementaridade.

•

Compras. Nossa escala permitirá reduções de preços em materiais e contratações comuns entre as unidades de negócios.

•

Integração. Continuaremos a integração dos negócios adquiridos, explorando oportunidades para reduzir nossos custos através da
consolidação de áreas comuns entre os negócios e melhoria de eficiência de processos.

forças de vendas das nossas diferentes unidades de negócio para acelerar as vendas de nossos produtos e serviços. A
experiência do Red Balloon e da Wise Up na gestão de franquias e o modelo diferenciado de vendas da Wise Up serão bastante
relevantes para alavancar alguns de nossos novos negócios.

Crescer por meio de Ofertas Complementares. Nossa oferta de serviços e produtos que apoiam a formação mais ampla do aluno abre
grande oportunidade de crescimento através da fidelização ainda maior de nossas escolas associadas, do acesso direto aos alunos através de
diferentes plataformas e da exploração de mercados relevantes, como o profissionalizante e de cursos livres.
•

Pré-Enem. Acreditamos que podemos nos tornar líderes na preparação de jovens para o exame Enem através de uma oferta
que, aproveitando o conteúdo de nossos sistemas e editoras e a experiência dos professores dos nossos cursos preparatórios,
utilizará diferentes plataformas (web, telepresencial, mobile, apostilas em bancas) para alcançar o maior número de clientes.

•

Líder em Mim. Acreditamos que o programa Líder em Mim, desenvolvido em parceria com a Franklyn Covey, traz um diferencial
importante para as escolas que querem aprimorar o trabalho de desenvolvimento de liderança e valores em seus alunos podendo
ser um importante instrumento na fidelização e parceria com as escolas associadas.

•

Escola Satélite. Através da plataforma da Escola Satélite, pretendemos distribuir conteúdo de nossas diferentes unidades de negócios e

•

Edumobi. O mercado de mobile education mundial deve atingir um faturamento de US$70 bilhões em 2020, de acordo com estudo da

•

de parceiros, explorando a escalabilidade do modelo telepresencial.
McKinsey. Com a Edumobi, pretendemos estabelecer a primeira rede de ensino móvel do Brasil, oferecendo um portfolio diversificado
de cursos educativos e livres. A parceria com a Vivo, assinada em 15 de dezembro de 2012 é um exemplo do potencial deste mercado
no Brasil. Essa parceria tem por objetivo disponibilizar para todos os clientes VIVO (pré e pós-pagos) a rede de cursos produzidos e
comercializados com exclusividade pela EDUMOBI em um modelo de assinatura semanal. Ainda no primeiro trimestre de 2012, serão
lançados 8 cursos.

Cursos livres. Com foco no desenvolvimento da empregabilidade dos jovens do país, através da ei-você ofereceremos cursos
de e-learning em educação continuada buscando disseminar conhecimentos e desenvolver habilidades relevantes para a
formação de excelência para o mercado de trabalho.

Crescer por meio de Aquisições. Pretendemos continuar adquirindo ativos com alto potencial de crescimento e marcas reconhecidas,
que nos ajudem a crescer e consolidar nossa atuação. Buscaremos oportunidades que possibilitem a obtenção de sinergias com nossa
estrutura de distribuição, operacional e administrativa.
HISTÓRICO
Para informações sobre nosso histórico, incluindo os principais acontecimentos após nossa Oferta Pública Inicial de Units, veja o item
6.5 do nosso Formulário de Referência.
EVENTOS RECENTES
Em 8 de fevereiro de 2013, celebramos o Acordo de Compra e Venda, de Incorporação de Ações e Outras Avenças (“Acordo Wise Up”) tendo por
objeto a aquisição de 100% do capital social das sociedades que exploram (seja diretamente ou através de participações detidas em sociedades
que exploram), em conjunto, e de forma unificada, no Brasil e no exterior, as atividades de ensino presencial e remoto da língua inglesa através
das marcas “Wise Up”, “Lexical”, “You Move”, “You Move Teens”, “Put2gether” e “Wise Up Teens” (“Wise Up”), atualmente uma das principais
empresas no ensino de inglês no Brasil, explorando franquias de sistema próprio de ensino, associadas ao licenciamento de marcas próprias, a
produção, edição, distribuição e comercialização de materiais didáticos. A Wise Up atualmente conta com 76 mil alunos e uma rede de 338
escolas franqueadas em 89 municípios brasileiros, 36 em plataformas de petróleo no Brasil e 21 em quatro cidades no exterior. Seu sistema
pioneiro de aprendizado do idioma inglês é fortalecido por um modelo de venda diferenciado, reconhecido relacionamento e apoio aos
franqueados e por material didático impresso e audio-visual de alta qualidade. Acreditamos que a Wise Up destaca-se ainda pelo seu grande
potencial de crescimento e expansão geográfica, elevada rentabilidade, alto retorno sobre capital investido, estrutura corporativa e executivos
experientes e que participam do crescimento da Companhia. No âmbito da aquisição, foi atribuído um valor estimado de R$877 milhões ao
negócio, assumindo que a Wise Up estará livre de endividamento na data do fechamento. A aquisição e os negócios previstos no Acordo Wise Up
serão implementados de acordo com as etapas definidas no Fato Relevante divulgado em 8 de fevereiro de 2013.
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A futura conclusão da aquisição da Wise Up está em linha com nosso plano estratégico de oferecer a instituições de ensino no país conteúdos,
serviços e produtos que possibilitem aos alunos de tais instituições obterem uma excelente formação e melhores condições de empregabilidade.
Com a conclusão desta aquisição a Abril Educação, que também conta com a rede de franquias Red Balloon, se posiciona como uma das
principais empresas de ensino de idiomas no Brasil. Acreditamos que os demais negócios que já detemos em diversas áreas de ensino e em cerca
de 4.500 municípios do país oferecerão múltiplas oportunidades de sinergias para a Wise Up e, consequentemente, criação de valor para nossos
acionistas. Em particular estamos empenhados e assumiremos o compromisso do desenvolvimento continuo dos negócios dos franqueados da
Wise Up, que apresentam um elevado grau de satisfação com o negócio. Além disto, o Acordo Wise Up estabelece mecanismos visando à
retenção de médio e longo prazo dos principais executivos da Wise Up.
A aquisição foi aprovada, sem restrições, pelo CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica, conforme publicado no Diário
Oficial da União em 21 de março de 2013, porém ainda está sujeita à resolução de outras condições precedentes. Para maiores
informações, veja os itens 3.3 e 6.5 do Formulário de Referência.
DIVIDENDOS
Historicamente, distribuímos dividendos aos nossos acionistas anualmente, nos termos do nosso Estatuto Social, sendo certo que
podemos distribuir dividendos intermediários em períodos inferiores a seis meses, de acordo com a Lei das Sociedades por Ações e o
nosso Estatuto Social. Desde a obtenção do nosso registro de companhia aberta junto à CVM, em 22 de julho de 2011, até o
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, distribuímos aos nossos acionistas dividendo mínimo obrigatório de 25% do
nosso lucro líquido ajustado, na forma prevista pelo artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações. Para informações adicionais sobre a
nossa política de destinação dos resultados e a distribuição de dividendos, ver seções 3.4 e 3.5 do nosso Formulário de Referência
incorporado por referência a este Prospecto.
PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA

Para fins desta seção, a indicação de que um risco pode ter ou terá um “efeito adverso para nós” ou expressões similares significam
que esse risco pode ter ou terá um efeito adverso em nossa participação de mercado, nossa reputação, nossos negócios, nossa
situação financeira, no resultado das nossas operações, nossas margens, nosso fluxo de caixa e/ou no preço de mercado das nossas
Units. Apesar de considerarmos os fatores de risco relacionados abaixo como os principais fatores de risco relativos a nós, eles não
são exaustivos, devendo os potenciais investidores analisar cuidadosamente todas as informações contidas neste Prospecto,
especialmente a seção “Fatores de Risco relacionados à Oferta e às Units”, e nosso Formulário de Referência incorporado por
referência a este Prospecto, especialmente as seções 4 e 5.
Podemos não ser capazes de atrair ou de reter escolas associadas e unidades franqueadas de ensino de idiomas.
Parte substancial das nossas receitas é proveniente das parcerias que mantemos no setor de sistemas de ensino, incluindo ensino básico,
técnico e de idiomas. A maioria dos contratos firmados com as escolas associadas públicas e privadas que utilizam nossos sistemas de ensino
básico e técnico, assim como com as unidades franqueadas de ensino de idiomas, tem duração de apenas um ano. Não temos como
assegurar que seremos capazes de renovar os contratos com as escolas associadas e unidades franqueadas quando de seus vencimentos, ou
de renová-los em termos favoráveis.
Nossa capacidade de atrair e reter escolas associadas públicas e privadas e unidades franqueadas de ensino de idiomas depende da
qualidade de nossa metodologia, conteúdo e serviços educacionais, percebida por escolas e municípios parceiros atuais ou
potenciais, e do custo do nosso pacote de serviços. Podemos não ser capazes, ainda, de (i) aprimorar nossos serviços pedagógicos;
e (ii) desenvolver novos cursos e melhorar os existentes, a fim de responder às mudanças nas tendências de mercado; o que poderá
impactar negativamente nossa capacidade de atrair e reter parceiros, causando um impacto negativo sobre nós.

Podemos ser impedidos de participar nos programas oficiais de compras de livros pelo Governo Federal do Brasil (“Governo
Federal”) ou nossos livros podem não ser aprovados em tais programas.
Uma parcela significativa de nossa receita decorre da venda de livros didáticos para o Governo Federal. Para o fornecimento de livros didáticos no
âmbito do Programa Nacional do Livro Didático para o ensino básico (ensinos fundamental e médio) (“PNLD”), as editoras precisam submeter
previamente o conteúdo de suas obras à avaliação pedagógica da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação e Cultura (“MEC”),
conforme critérios pré-divulgados em editais. A avaliação é realizada por uma banca de acadêmicos escolhidos anualmente pela Secretaria de
Educação Básica do MEC, que define e publica uma lista de obras aprovadas. A partir dessa lista, cerca de dois milhões de professores das
instituições de ensino público selecionam os livros que serão adotados pelas escolas públicas.
Podemos não ser capazes de interpretar os critérios divulgados pela Secretaria de Educação Básica do MEC nos editais do PNLD e de
submeter nossos materiais de maneira adequada, em especial devido à alteração anual na composição da banca de acadêmicos.
Podemos, ainda, não ser capazes de persuadir os professores da rede pública a escolher os livros didáticos editados por nós, ou não
ser capazes de vender nossos livros didáticos em condições comerciais favoráveis no âmbito dos programas de compra de livros do
Governo Federal, o que pode nos afetar negativamente.
Adicionalmente, a eventual irregularidade temporária da nossa situação cadastral perante o Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (SICAF), sistema eletrônico que cadastra e centraliza as principais certidões negativas de tributos federais expedidas por
determinados órgãos públicos, poderá impedir nossa participação em programas governamentais e a celebração de contratos com órgãos
públicos, ou adiar o recebimento de valores a nós devidos no âmbito desses programas e contratos.
Se, por qualquer razão, estivermos impedidos de participar nos programas oficiais de compra de livros pelo Governo Federal ou se os
nossos livros não forem aprovados em tais programas, podemos sofrer impactos adversos significativos.
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Podemos não ser capazes de (i) crescer de forma adequada por meio de aquisições; (ii) obter o retorno dos
investimentos realizados em startups; e (iii) enfrentar riscos e desafios nas aquisições já realizadas.
Adquirimos, nos últimos anos, empresas do setor de educação, tais como: a ETB, em abril de 2011, que atua no ensino técnico; a
SGE, em junho de 2012, que distribui nossos materiais do Sistema de Ensino SER; e 51% do Grupo Red Balloon, em julho de 2012,
que atua no ensino de idiomas. Além disso, em 2011 e 2012, investimos em novos produtos e serviços (startups), com destaque
para a aquisição de 51% do capital social da Alfacon e da Escola Satélite, e da totalidade do capital social da Edumobi e da Ei Você.
Adicionalmente, celebramos, em fevereiro de 2013, um acordo para a aquisição de 100% do capital social das sociedades que
exploram, no Brasil e no exterior, atividades de ensino presencial e remoto da língua inglesa através, dentre outras, da marca “Wise
Up” (“Aquisição da Wise Up”).
A Aquisição da Wise Up foi aprovada, sem restrições, pelo CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica conforme publicado no Diário
Oficial da União em 21 de março de 2013, porém o fechamento da referida operação ainda está sujeito às condições contratualmente
delimitadas, sendo que somente será implementada e finalizada na data do fechamento da referida operação. Não podemos assegurar que as
condições precedentes serão integral e pontualmente cumpridas e que a Aquisição da Wise Up será consumada da forma como prevista. O
eventual descumprimento de condições precedentes e obrigações previstas no acordo para Aquisição da Wise Up poderá, inclusive, nos obrigar a
indenizar os vendedores, o que terá um efeito adverso sobre nós. Para mais informações sobre a Aquisição da Wise Up, veja os itens 3.3 e 6.5 do
nosso Formulário de Referência.
Pretendemos continuar adquirindo empresas ou ativos como parte de nossa estratégia de expansão e podemos não obter êxito em
continuar identificando empresas do setor educacional que ofereçam oportunidades adequadas de aquisição, ou em adquirir tais
empresas em termos favoráveis.
As aquisições já realizadas por nós e as futuras aquisições envolvem uma série de riscos e desafios que podem nos afetar adversamente,
especialmente porque, entre outros: (i) a aquisição pode não contribuir com nossa estratégia comercial ou com a nossa imagem; (ii) o processo
de aquisição pode ser demorado e pode exigir uma quantidade significativa de nossos recursos administrativos, operacionais e financeiros e, até
certo ponto, a atenção de nossa administração pode ser desviada das nossas operações regulares, o que pode afetar negativamente nossas
operações atuais; (iii) as aquisições podem não gerar os retornos e sinergias esperados e podem gerar custos adicionais no processo de
integração das operações; (iv) podemos não ser capazes de integrar de forma satisfatória as empresas e negócios adquiridos, com relação às
operações, contabilidade, pessoal, sistemas de gestão de informação, pesquisa e desenvolvimento de esforços, marketing, logística, vendas e
suporte, e de implantar nosso padrão de qualidade; (v) podemos não ser capazes de integrar tecnologias e operações dos negócios adquiridos
em frentes que não possuímos experiência, ou possuímos experiência limitada, bem como manter clientes e executivos e funcionários chave dos
negócios adquiridos; (vi) podemos não ser capazes de manter ou substituir adequadamente as relações com as escolas que utilizam alguns
sistemas de ensino adquiridos por nós; (vii) as aquisições podem gerar intangíveis cuja amortização resultará na redução do nosso lucro líquido e
dos dividendos; (viii) as empresas adquiridas podem possuir contingências não identificadas que representem prejuízos ou perdas para nós; (ix)
os limites às obrigações dos vendedores de indenizar estabelecidas nos contratos de aquisição relativas a contingências das empresas adquiridas
podem ser inferiores aos valores efetivos de tais contingências se e quando se materializarem; (x) as aquisições podem estar sujeitas à aprovação
do CADE; e (xi) podemos perder membros do corpo docente das instituições de ensino que forem adquiridas.
Como resultado de quaisquer fatores acima mencionados, podemos não ser capazes de interagir com sucesso com as empresas que foram
adquiridas ou que venham a ser adquiridas ou obter as sinergias esperadas e redução de custos.
Caso não sejamos capazes de superar esses riscos e desafios, podemos perder participação de mercado, além dos recursos
despendidos nas aquisições e outros investimentos realizados nas startups, e deste modo, nossos resultados operacionais e
condição financeira poderão ser afetados negativamente.

Podemos não ser capazes de acompanhar as mudanças tecnológicas no setor de educação.
Temos necessidade constante de realizar investimentos relevantes em tecnologia da educação, que é um fator essencial de nossa
estratégia de crescimento e para o desenvolvimento de nossos negócios. Podemos adotar novos sistemas e tecnologias que venham
a se tornar excessivamente onerosas ou não atingir níveis de qualidade adequados ou, ainda, ter dificuldades em nos adaptar às
mudanças tecnológicas no setor educacional, especialmente no segmento de educação à distância em que atuamos.
A título ilustrativo, o lançamento contínuo e a popularização de novas tecnologias e equipamentos utilizados no setor de educação, tais como os
tablets que funcionam como equipamentos digitais de leitura de livros, representam uma nova e dinâmica forma de distribuição de conteúdo.
Podemos não ser capazes de adaptar adequadamente o nosso modelo de negócio na elaboração e na comercialização de nossos conteúdos
digitais ou de contratar e manter profissionais competentes para o desenvolvimento de tais conteúdos. Além disso, nosso sucesso depende da
nossa capacidade de melhorar nossos atuais produtos e desenvolver e introduzir novos produtos que sejam aceitos pelo mercado. Os nossos
concorrentes podem introduzir produtos ou plataformas de serviços superiores aos que oferecemos. Caso não sejamos capazes de acompanhar o
rápido desenvolvimento tecnológico de disponibilização de conteúdo, podemos ser afetados negativamente.

Enfrentamos concorrência diversificada em cada segmento em que atuamos e, se não competirmos com eficiência,
poderemos perder nossa participação de mercado e nossa lucratividade poderá ser prejudicada.
Competimos diretamente com outras empresas fornecedoras de sistemas de ensino, editoras de livros e materiais didáticos e
paradidáticos, escolas de ensino médio e fundamental, cursos de idiomas, cursos técnicos, cursos preparatórios para vestibulares e
para concursos e cursos livres. Não podemos garantir nosso êxito ao competir com nossos concorrentes atuais e futuros, o que nos
pode obrigar a reduzir os preços dos nossos produtos ou serviços, ou até mesmo a descontinuá-los. Se não conseguirmos manter
nossa posição competitiva ou responder às pressões competitivas com eficiência, nossa lucratividade poderá ser comprometida e
podemos perder nossa participação de mercado.
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APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E OUTRAS INFORMAÇÕES
Os quadros a seguir apresentam um sumário das nossas informações financeiras e operacionais consolidadas para os períodos indicados. As
informações a seguir devem ser lidas em conjunto com as nossas demonstrações contábeis consolidadas auditadas relativas aos exercícios findos
em 31 de dezembro de 2012 e 2011 e respectivas notas explicativas, elaboradas em conformidade com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil,
incluídas neste Prospecto, bem como em conjunto com o item “10. Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência.
As demonstrações financeiras consolidadas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 são demonstrações financeiras
consolidadas anuais em conformidade com os CPCs e os IFRSs.
2012
Receita Líquida .............................................................................
Custos dos Produtos e Serviços .....................................................
Lucro Bruto .............................................................................
Despesas com Vendas ..................................................................
Despesas Gerais e Administrativas .................................................
Outras Receitas (Despesas), Líquidas .............................................
Lucro Operacional ...................................................................
Receitas Financeiras .....................................................................
Despesas Financeiras ....................................................................
Lucro Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social ..
Imposto de Renda e Contribuição Social .........................................
Lucro do Exercício ...................................................................

883,5
(316,5)
567,0
(218,1)
(164,0)
1,4
186,3
33,1
(66,7)
152,7
(54,6)
98,1

Lucro do Exercício ...................................................................

Não Circulante
Empréstimos e Outros Créditos com Partes Relacionadas .................
Ativos Financeiros .........................................................................
Impostos a Recuperar ...................................................................
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos ...........................
Depósitos Judiciais........................................................................
Adiantamentos e despesas antecipadas ..........................................
Investimentos ..............................................................................
Intangível ....................................................................................
Imobilizado ..................................................................................
Total do Não Circulante .........................................................
Total do Ativo .........................................................................

14,4%
6,2%
19,6%
7,1%
28,7%
-81,8%
23,5%
-2,9%
-30,2%
70,8%
30,9%
105,7%

772,1
(298,0)
474,1
(203,6)
(127,4)
7,7
150,8
34,1
(95,5)
89,4
(41,7)
47,7

100,0%
-38,6%
61,4%
-26,4%
-16,5%
1,0%
19,5%
4,4%
-12,4%
11,6%
-5,4%
6,2%

100,0%
-38,6%
61,4%
-26,4%
-16,5%
1,0%
19,5%
4,4%
-12,4%
11,6%
-5,4%
6,2%

100,0%
-45,2%
54,8%
-31,1%
-11,1%
-0,5%
12,1%
4,5%
-10,2%
6,5%
-3,7%
2,8%

50,7%
28,7%
69,0%
27,8%
125,1%
-385,2%
143,2%
47,0%
83,3%
170,1%
123,0%
231,2%

Em 31 de dezembro de
AV (%)
2011
AV (%)
(em milhões de reais)

AH (%)

305,9
224,1
176,9
21,1
14,5
742,5

16,5%
12,1%
9,5%
1,1%
0,8%
40,0%

305,6
183,4
195,5
38,6
8,4
731,5

17,4%
10,5%
11,2%
2,2%
0,5%
41,8%

0,1%
22,2%
-9,5%
-45,3%
72,6%
1,5%

0,7
4,0
4,1
37,6
6,1
1,2
0,2
993,1
67,3
1.114,3
1.856,8

0,0%
0,2%
0,2%
2,0%
0,3%
0,1%
0,0%
53,5%
3,6%
60,0%
100,0%

0,4
3,8
4,1
11,4
5,7
3,8
0
926,2
65,1
1.020,50
1.752,0

0,0%
0,2%
0,2%
0,7%
0,3%
0,2%
0,0%
52,9%
3,7%
58,2%
100,0%

75,0%
5,3%
0,0%
229,8%
7,0%
-68,4%
0,0%
7,2%
3,4%
9,2%
6,0%

772,1
(298,0)
474,1
(203,6)
(127,4)
7,7
150,8
34,1
(95,5)
89,4
(41,7)
47,7

2012
Passivo
Circulante
Fornecedores e Demais Contas a Pagar .........................................
Empréstimos e Financiamentos .....................................................
Impostos e Contribuições a Pagar .................................................
Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar....................................
Dividendos a Pagar ......................................................................
Contas a pagar por Aquisição de Participação Societária .................

100,0%
-35,8%
64,2%
-24,7%
-18,6%
0,2%
21,1%
3,7%
-7,5%
17,3%
-6,2%
11,1%

AH (%)

2012
Ativo
Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa .......................................................
Contas a Receber de Clientes ........................................................
Estoques......................................................................................
Impostos a Recuperar ...................................................................
Adiantamentos e despesas antecipadas ..........................................
Total do Circulante.................................................................

AH (%)

Exercício Findo em 31 de dezembro de
AV (%)
2010
AV (%)
(em milhões de reais)

2011
Receita Líquida .............................................................................
Custos dos Produtos e Serviços .....................................................
Lucro Bruto .............................................................................
Despesas com Vendas ..................................................................
Despesas Gerais e Administrativas .................................................
Outras Receitas (Despesas), Líquidas .............................................
Lucro Operacional ...................................................................
Receitas Financeiras .....................................................................
Despesas Financeiras ....................................................................
Lucro Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social ..
Imposto de Renda e Contribuição Social .........................................

Exercício Findo em 31 de dezembro de
AV (%)
2011
AV (%)
(em milhões de reais)

178,2
22,1
6,8
7,9
23,8
110,6
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AV (%)

9,6%
1,2%
0,4%
0,4%
1,3%
6,0%

512,2
(231,6)
280,6
(159,3)
(56,6)
(2,7)
62,0
23,2
(52,1)
33,1
(18,7)
14,4

Em 31 de dezembro de
2011
AV (%)
(em milhões de reais)
153,7
70,9
7,9
12,9
11,5
93,1

8,8%
4,0%
0,5%
0,7%
0,7%
5,3%

AH (%)

15,9%
-68,8%
-13,9%
-38,8%
107,0%
18,8%

Total do Circulante.................................................................

349,4

Em 31 de dezembro de
2011
AV (%)
(em milhões de reais)
18,8%
350,0
20,0%

Não Circulante
Fornecedores e demais contas a pagar ..........................................
Empréstimos e outros créditos com partes relacionadas..................
Contas a Pagar por Aquisição de Participação Societária .................
Empréstimos e Financiamentos .....................................................
Impostos e Contribuições a Pagar .................................................
Provisão para Contingências .........................................................
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos ..........................
Total do Não Circulante .........................................................

0,0
0,2
136,9
268,0
2,8
10,0
43,8
461,7

0,0%
0,0%
7,4%
14,4%
0,2%
0,5%
2,4%
24,9%

1,0
0,0
210,3
209,1
6,3
11,3
5,0
443,0

0,1%
0,0%
12,0%
11,9%
0,4%
0,6%
0,3%
25,3%

-100,0%
0,0%
-34,9%
28,2%
-55,6%
-11,5%
776,0%
4,2%

464,0
411,8
164,7
5,2
1.045,7
1.856,8

25,0%
22,2%
8,9%
0,3%
56,3%
100,0%

463,9
406,5
88,4
0,2
959,0
1.752,0

26,5%
23,2%
5,0%
0,0%
54,7%
100,0%

0,0%
1,3%
86,3%
2500,0%
9,0%
6,0%

2011

AV (%)

2012

Patrimônio Líquido
Capital Social ..............................................................................
Reservas de Capital .....................................................................
Reservas de Lucros ......................................................................
Participação dos não controladores ...............................................
Total do Patrimônio Líquido...................................................
Total do Passivo e Patrimônio Líquido ...................................

Ativo
Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa ......................................................
Contas a Receber de Clientes .......................................................
Estoques.....................................................................................
Impostos a Recuperar ..................................................................
Adiantamentos e despesas antecipadas .........................................
Total do Circulante.................................................................
Não Circulante
Empréstimos e Outros Créditos com Partes Relacionadas ................
Ativos Financeiros ........................................................................
Impostos a Recuperar ..................................................................
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos ..........................
Depósitos Judiciais.......................................................................
Adiantamentos e despesas antecipadas .........................................
Intangível ...................................................................................
Imobilizado .................................................................................
Total do Não Circulante .........................................................
Total do Ativo .........................................................................

AV (%)

AH (%)
-0,2%

Em 31 de dezembro de
2010
AV (%)
(em milhões de reais)

AH (%)

305,6
183,4
195,5
38,6
8,4
731,5

17,4%
10,5%
11,2%
2,2%
0,5%
41,8%

211,2
171,8
163,2
28,7
4,4
579,3

15,8%
12,8%
12,2%
2,1%
0,3%
43,2%

44,7%
6,8%
19,8%
34,5%
90,9%
26,3%

0,4
3,8
4,1
11,4
5,7
3,8
926,2
65,1
1.020,5
1.752,0

0,0%
0,2%
0,2%
0,7%
0,3%
0,2%
52,9%
3,7%
58,2%
100,0%

0,0
0,0
4,1
22,5
3,3
1,1
672,3
58,1
761,4
1.340,7

0,0%
0,0%
0,3%
1,7%
0,2%
0,1%
50,1%
4,3%
56,8%
100,0%

0,0%
0,0%
0,0%
-49,3%
72,7%
245,5%
37,8%
12,0%
34,0%
30,7%

2011

AV (%)

Em 31 de dezembro de
2010
AV (%)
(em milhões de reais)

AH (%)

Passivo
Circulante
Fornecedores e Demais Contas a Pagar .........................................
Empréstimos e Financiamentos .....................................................
Impostos e Contribuições a Pagar .................................................
Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar ..........................................
Dividendos a Pagar ......................................................................
Contas a pagar por Aquisição de Participação Societária .................
Total do Circulante.................................................................

153,7
70,9
7,9
12,9
11,5
93,1
350,0

8,8%
4,0%
0,5%
0,7%
0,7%
5,3%
20,0%

101,9
17,5
2,0
11,2
3,4
65,7
201,7

7,6%
1,3%
0,1%
0,8%
0,3%
4,9%
15,0%

50,8%
305,1%
295,0%
15,2%
238,2%
41,7%
73,5%

Não Circulante
Fornecedores e demais contas a pagar ..........................................
Contas a Pagar por Aquisição de Participação Societária .................
Empréstimos e Financiamentos .....................................................
Impostos e Contribuições a Pagar .................................................
Provisão para Contingências .........................................................
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos ..........................
Total do Não Circulante .........................................................

1,0
210,3
209,1
6,3
11,3
5,0
443,0

0,1%
12,0%
11,9%
0,4%
0,6%
0,3%
25,3%

0,0
197,2
364,8
10,8
12,7
4,8
590,3

0,0%
14,7%
27,2%
0,8%
0,9%
0,4%
44,0%

0,0%
6,6%
-42,7%
-41,7%
-11,0%
4,2%
-25,0%

463,9
406,5
88,4
0,0
0,2
959,0
1.752,0

26,5%
23,2%
5,0%
0,0%
0,0%
54,7%
100,0%

345,4
141,5
51,5
10,3
0,0
548,7
1.340,7

25,8%
10,6%
3,8%
0,8%
0,0%
40,9%
100,0%

34,3%
187,3%
71,7%
-100,0%
0,0%
74,8%
30,7%

Patrimônio Líquido
Capital Social ..............................................................................
Reservas de Capital .....................................................................
Reservas de Lucros ......................................................................
Lucros acumulados ......................................................................
Participação dos não controladores ...............................................
Total do Patrimônio Líquido...................................................
Total do Passivo e Patrimônio Líquido ...................................

RECONCILIAÇÃO

ENTRE O

LUCRO OPERACIONAL,

O

EBITDA E

O

EBITDA AJUSTADO

PARA OS

EXERCÍCIOS FINDOS

EM

31 DE DEZEMBRO

DE 2011 E 2012

Para a reconciliação entre nosso lucro operacional, EBITDA e EBITDA Ajustado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2012,
veja a tabela de indicadores financeiros constante da seção “Sumário da Companhia – Visão Geral” deste Prospecto.
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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS PRO FORMA NÃO AUDITADAS
Com o exclusivo objetivo de proporcionar uma melhor compreensão dos nossos resultados levando em conta a aquisição da totalidade do
capital social da Wise Up, conforme contrato celebrado em janeiro de 2013, apresentamos as informações financeiras pro forma não
auditadas do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2012. As informações do resultado pro forma não auditadas foram
preparadas assumindo a premissa de que a transação de aquisição da Wise Up foi consumada em 1º de janeiro de 2012.
Essas informações financeiras pro forma não auditadas são derivadas (i) das nossas demonstrações financeiras históricas relativas ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2012, preparadas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e IFRS e auditadas pela
PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes; e (ii) das demonstrações financeiras combinadas históricas do Grupo Ometz, representadas
pela combinação das seguintes empresas que pertencem ao mesmo Grupo controlador: (1) CLASPE Empreendimentos e Participações S.A.; (2)
Central de Produções GWUP S.A.; (3) Central de Criações Klinos Ltda.; (4) Central de Edições OMNA Ltda.; (5) GWI Internacional Programa de
Ensino e Franquia Ltda.; (6) Medialab Comunicações e Marketing Ltda. (“Demonstrações Financeiras da Wise Up”), referentes ao período de 1º
de janeiro a 31 de dezembro de 2012, preparadas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e auditadas pela Deloitte Touche
Tohmatsu Auditores Independentes, anexas a este Prospecto. Para fins de elaboração das nossas informações financeiras, foram feitos ajustes ao
somatório das nossas demonstrações financeiras históricas auditadas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012 e das
demonstrações financeiras combinadas auditadas do Grupo Ometz referentes ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2012.
As informações financeiras pro forma não auditadas são apenas para fins informativos e não representam os resultados consolidados
atuais das operações da Abril Educação nem da Wise Up caso esta não tivesse sido adquirida pela Companhia nas datas presumidas,
e não são, necessariamente, um indicativo dos resultados consolidados futuros da Companhia. Desta forma, tais informações
financeiras pro forma não auditadas não refletem, por exemplo (a) qualquer sinergia, eficiência operacional e economia de custos
que possam decorrer da aquisição da Wise Up; ou (b) qualquer possível benefício gerado pelo crescimento combinado das
companhias.
As informações financeiras pro forma não podem ser auditadas, pois a sua compilação apresenta uma situação hipotética e,
consequentemente, não representa efetivamente os resultados das nossas operações caso a aquisição da Wise Up tivesse, de fato, ocorrido
em 1º de janeiro de 2012. Por essa razão, nossas informações financeiras pro forma não auditadas foram objeto de relatório de asseguração
limitada elaborado de acordo com as normas brasileiras e internacionais de serviços de asseguração (NBC TO 3000 – “Trabalho de
Asseguração Diferente de Auditoria e Revisão” ISAE 3000 – “Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial
Information”). Em consequência, os procedimentos realizados na revisão das informações financeiras a seguir descritos foram considerados
suficientes para permitir um nível de asseguração limitada, mas não contemplam aqueles que poderiam ser requeridos para fornecer um
nível de asseguração mais elevado, tendo consistido, principalmente, em: (a) obtenção de entendimento sobre o processo de compilação,
elaboração e formatação das informações financeiras implementado pela nossa Administração; (b) comparação das informações financeiras
históricas apresentadas em colunas nas informações financeiras com aquelas que constam nas demonstrações financeiras auditadas da
Companhia e nas demonstrações financeiras combinadas auditadas da Wise Up; e (c) revisão e discussão com a nossa Administração para
entendimento e verificação dos ajustes procedidos e das premissas utilizadas na preparação das informações financeiras, da coluna referente
a esses ajustes e do somatório final e (d) foi elaborado de acordo com as normas brasileiras e internacionais de serviços de asseguração
(NBC TO 3000 – “Trabalho de Asseguração Diferente de Auditoria e Revisão” ISAE 3000 – “Assurance Engagements Other Than Audits or
Reviews of Historical Financial Information”).
Estas informações financeiras pro forma não auditadas devem ser lidas em conjunto com, bem como são referidas em sua totalidade e
derivam: (a) das demonstrações financeiras consolidadas históricas da Companhia, elaboradas em conformidade com as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e as práticas contábeis adotadas
no Brasil, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2012 e auditadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes e (b) das
demonstrações financeiras combinadas históricas do Grupo OMETZ, elaboradas em conformidade com as as práticas contábeis adotadas no
Brasil, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2012 e auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PRO FORMA NÃO AUDITADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012
Companhia
Histórico

Wise Up
Ajuste
Histórico
(em milhões de reais)

Demonstração do
Resultado
Pro Forma

Receita Líquida .........................................................................................
Custos dos Produtos e Serviços .................................................................
Lucro Bruto ........................................................................................
Despesas com Vendas ..............................................................................
Despesas Gerais e Administrativas .............................................................
Outras Receitas (Despesas), Líquidas .........................................................

883,5
(316,5)
567,0
(218,1)
(164,0)
1,4

163,2
(4,4)
158,8
(60,0)
(26,4)
(2,0)

–
(2,2)(C)
(2,2)
–
–
–

1.046,7
(323,2)
723,6
(278,1)
(190,3)
(0,6)

Lucro Operacional ..............................................................................
Receitas Financeiras .................................................................................
Despesas Financeiras ................................................................................
Lucro Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social .............
Imposto de Renda e Contribuição Social .....................................................
Lucro do Exercício ..............................................................................

186,3
33,1
(66,7)
152,7
(54,6)
98,1

70,4
13,9
(3,3)
81,1
(17,1)
64,0

(2,2)
(0,9)(B)
(50,0)(A)
(53,1)
18,0(D)
(35,0)

254,5
46,2
(120,0)
180,7
(53,6)
127,1
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BALANÇO PATRIMONIAL PRO FORMA NÃO AUDITADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012
Companhia
Histórico

Wise Up
Histórico
Ajuste
(em milhões de reais)

Balanço
Patrimonial Pro
Forma

Ativo
Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa .................................................................
Aplicações financeiras .............................................................................
Contas a Receber de Clientes ..................................................................
Estoques................................................................................................
Impostos a Recuperar .............................................................................
Adiantamentos e despesas antecipadas ....................................................
Outras contas a receber ..........................................................................
Total do Circulante............................................................................

224,1
176,9
21,0
14,5
–
742,5

36,1
29,7
12,8
3,9
0,9
7,4
0,5
91,2

Não Circulante
Contas a Receber de Clientes ..................................................................
Partes Relacionadas ................................................................................
Empréstimos e Outros Créditos com Partes Relacionadas ...........................
Ativos Financeiros ...................................................................................
Impostos a Recuperar .............................................................................
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos .....................................
Depósitos Judiciais..................................................................................
Adiantamentos e despesas antecipadas ....................................................
Investimentos ........................................................................................
Intangível ..............................................................................................
Imobilizado ............................................................................................
Total do Não Circulante ....................................................................
Total do Ativo ....................................................................................

–
–
0,7
4,0
4,1
37,6
6,1
1,2
0,2
993,1
67,3
1.114,3
1.856,8

1,8
0,0
–
–
–
7,0
0,3
1,6
–
5,7
1,6
18,1
109,4

Passivo
Circulante
Fornecedores e Demais Contas a Pagar ....................................................
Empréstimos e Financiamentos ................................................................
Impostos e Contribuições a Pagar ............................................................
Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar .......................................
Dividendos a Pagar .................................................................................
Contas a pagar por Aquisição de Participação Societária ............................
Receita Diferida ......................................................................................
Total do Circulante............................................................................

178,2
22,1
6,8
7,9
23,8
110,6
–
349,4

17,2
0,2
10,8
–
–
–
4,1
32,4

–
56,0(I)
–
–
–
–
–
56,0

195,4
78,3
17,6
7,9
23,8
110,5
4,1
437,7

Não Circulante
Fornecedores e demais contas a pagar .....................................................
Empréstimos e outros créditos com partes relacionadas.............................
Contas a Pagar por Aquisição de Participação Societária ............................
Empréstimos e Financiamentos ................................................................
Impostos e Contribuições a Pagar ............................................................
Provisão para Contingências ....................................................................
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos .....................................
Receita Diferida ......................................................................................
Total do Não Circulante ....................................................................

0,0
0,2
136,9
268,0
2,8
10,0
43,8
–
461,7

0,3
0,2
–
–
–
27,2
0,0
7,4
35,1

–
–
266,7(H)
224,0(I)
–
–
–
–
490,7

0,3
0,3
403,6
492,0
2,8
37,2
43,8
7,4
987,5

Patrimônio Líquido
Capital Social .........................................................................................
Reservas de Capital ................................................................................
Reservas de Lucros .................................................................................
Participação dos não controladores ..........................................................
Total do Patrimônio Líquido..............................................................
Total do Passivo e Patrimônio Líquido ..............................................

464,0
411,8
164,7
5,2
1.045,7
1.856,8

26,7
–
15,2
–
41,9
109,4

305,9

(10,2)(G)
–
0,6(E)
–
–
–
(9,6)
–
–
–
–
–
1,2(E)
–
–
–
839,0(E)(F)
–
840,2
830,6

299,1(J)(K)
–
(15,2)(E)(J)
–
283,9
830,6

331,8
29,7
236,8
181,3
21,9
22,0
0,5
824,2
1,8
0,0
0,7
4,0
4,1
45,9
6,4
2,6
0,2
1.837,8
68,9
1.972,6
2.796,7

789,8
411,8
164,8
5,2
1.371,5
2.796,7

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS PRO FORMA NÃO AUDITADAS
As informações financeiras pro forma não auditadas foram preparadas refletindo os efeitos das transações descritas abaixo como se
ocorridas em 31 de dezembro de 2012, para fins de balanço patrimonial pro forma e em 1 de janeiro de 2012, para fins de resultado
pro forma do exercício:
(a)

Aquisição, em conjunto com a subsidiária CAEP – Central Abril Educação e Participações Ltda. (“CAEP”), de 100% do
capital social (“Aquisição”) da Wise Up.

(b)

Emissão de 8.143.672 Units (certificados de ações que correspondem a uma ação ordinária e duas ações preferenciais de
emissão da Abril Educação S.A.) pela Companhia em favor dos antigos acionistas da Wise Up.

(c)

Captação de linha de crédito de financiamento de longo prazo (5 anos) no montante de R$280 milhões. Foi considerada a
remuneração de CDI +1,45% ao ano. Não foram consideradas quaisquer deduções ao valor captado.

Os ajustes dizem respeito aos impactos descritos abaixo, sendo estes suscetíveis a imposto de renda e a contribuição social, corrente
e diferidos, os quais foram calculados com base nas alíquotas de 34%, respectivamente, sobre cada ajuste.
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As informações financeiras pro forma não auditadas incluem os seguintes ajustes com efeito no resultado do exercício findo em 31
de dezembro de 2012:
(A)

Reconhecimento de despesas financeiras no montante de R$50,0 milhões, dos quais R$22,4 milhões são decorrentes da
dívida de R$266,7 milhões derivada da aquisição da Wise Up, indexada à 100% do CDI, e R$27,6 milhões são decorrentes da
captação de financiamento no montante de R$280,0 milhões remuneradas à CDI + 1,45% para pagamento da parcela à vista
da Aquisição;

(B)

Redução de receitas financeiras no montante de R$0,9 milhões decorrentes do consumo de caixa excedente de R$10,2
milhões, oriundo da diferença entre os recursos obtidos através da captação de financiamento no montante de R$280,0
milhões e os recursos pagos à vista (i) na primeira parcela da Aquisição no montante de R$220,7 milhões, e (ii) no
pagamento dos ajustes pós-fechamento no montante estimado de R$69,5 milhões, considerando-se que o rendimento médio
da nossa carteira de investimentos é de 100% do CDI;

(C)

Reconhecimento de despesa adicional de amortização de investimento editorial, decorrente de alinhamento de prática
contábil entre Abril Educação e Wise Up, no montante de R$2,2 milhões. Na Wise Up os custos com investimento editorial são
capitalizados como intangível e amortizados por prazo médio de 6 anos. Na Abril Educação, tais custos são registrados em
estoques e amortizados pela quantidade de livros a serem vendidos na primeira tiragem da primeira edição. Esta diferença de
prática gerou uma despesa adicional com amortização de investimento editorial, quando do alinhamento das práticas
contábeis.

(D) Redução das despesas com imposto de renda e contribuição social no montante de R$18,0 milhões, calculados através da
aplicação da alíquota de 34% sobre o impacto líquido dos ajustes (A),(B) e (C) descritos acima.
a. As informações financeiras pro forma não auditadas incluem os seguintes ajustes com efeito no balanço patrimonial em 31
de dezembro de 2012:
(E)

Redução de R$3,6 milhões no saldo de ativos intangíveis oriundos da capitalização de custos com desenvolvimento de
materiais didáticos. Este ajuste é decorrente do alinhamento de práticas contábeis entre a Wise Up e a Companhia e reflete a
diferença no período de amortização destes ativos, conforme descrito acima (item “c” acima). Em decorrência deste ajuste, o
montante de R$1,2 milhões referente a imposto de renda diferido foi reconhecido. Por se tratar de alinhamento de práticas
contábeis, a contrapartida destes ajustes foi o patrimônio líquido da Wise Up. Os saldos não amortizados no montante de
R$0,6 milhões foram reclassificados para Estoque pelo mesmo motivo.

(F)

A diferença entre (a) o valor justo da consideração total transferida de R$882,7 milhões, conforme deterninado no Acordo da
Wise Up e considerando ajustes ao valor inicial estimado, e (b) o valor patrimonial da Wise Up em 31 de dezembro de 2012,
depois do ajuste descrito em (E) acima, no valor de R$39,5 milhões, sendo esta igual a R$843,2 milhões. Este valor foi
integralmente alocado na rubrica de Ativos Intangíveis, e trata-se de uma alocação prelimar com base em estimativas e
dados disponíveis. O cálculo da consideração total transferida contempla a soma dos seguintes componentes, sujeito a
eventual ajuste de preço, conforme descrito nos itens 3.3 e 6.5 do Formulário de Referência:
a. Parcelas a serem pagas em dinheiro no montante total de R$487,4 milhões, sendo R$220,7 milhões pagos à vista e o
restante pago em duas parcelas de R$133,3 milhões, corrigidas pelos ajustes pós-fechamento relacionados à capital de giro
e dívida líquida, de acordo com o estabelecido no Acordo da Wise Up, no montante estimado de R$69,5 milhões.
b. Valor justo das 8.143.672 Units de emissão da Companhia, calculado com base no valor de mercado da Unit em 31 de
dezembro de 2012 de R$40,01, conforme divulgado pela BM&FBovespa, representando um montante total de R$325,8
milhões.
Não foi constituído imposto de renda diferido sobre a alocação do preço de compra por não ser possível apurar o valor de
possíveis ativos intangíveis cuja amortização é dedutível para fins de apuração de imposto de renda.

(G)

Redução no saldo de caixa e equivalentes de caixa no montante de R$10,2 milhões refletindo o efeito total das seguintes
transações (a) pagamento da primeira parcela da aquisição no montante de R$220,7 milhões; (b) pagamento dos ajustes
pós-fechamento no montante estimado de R$69,5 milhões e (c) recebimento da captação de financiamento de longo prazo
no montante de R$280,0 milhões.

(H) Reconhecimento da dívida referente às duas parcelas da primeira etapa da aquisição no montante de R$266,7 milhões.
(I)

Reconhecimento da captação de financiamento de longo prazo no montante de R$280,0 milhões, obtida para pagamento da
primeira parcela à vista da Aquisição da Wise Up. A parcela de R$56,0 milhões, a ser paga em até um ano, foi alocada no
passivo circulante e o saldo remanescente, de R$224,0 milhões, no passivo não circulante.

(J)

Eliminação dos saldos do patrimônio líquido da Wise Up no montante total de R$39,5 milhões, sendo R$26,7 milhões
referente ao capital social da Wise Up e R$15,2 milhões referente a reservas de lucro.

(K)

Reconhecimento do aumento do capital social da Companhia, devido a emissão de Units transferidas como consideração na
Aquisição no montante total de R$325,8 milhões. Este montante foi calculado através da valorização das 8.143.672 Units pelo
seu valor de mercado em 31 de dezembro de 2012 de R$40,01 por unit, conforme divulgado pela BM&FBovespa.

EBITDA E EBITDA AJUSTADO PRO FORMA
Para informações sobre nosso EBITDA pro forma e EBITDA Ajustado pro forma, com base em nossas informações financeiras
consolidadas pro forma não auditadas, relativos aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2012 veja a tabela de dados
financeiros pro forma constante da seção “Sumário da Companhia – Visão Geral” deste Prospecto.
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O EBITDA Ajustado não é uma medida de desempenho financeiro segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil ou IFRS, tampouco deve ser
considerado isoladamente, ou (i) como uma alternativa ao lucro líquido, (ii) como medida operacional, (iii) alternativa aos fluxos de caixa
operacionais, ou (iv) como medida de liquidez. Outras companhias podem calcular o EBITDA Ajustado de maneira diferente de nós. Em razão de
não serem considerados para o seu cálculo o resultado financeiro, o imposto de renda, a contribuição social, a depreciação, a amortização e as
despesas não recorrentes, o EBITDA Ajustado funciona como um indicador de nosso desempenho econômico geral, que não é afetado por
alterações das alíquotas do imposto de renda e da contribuição social ou dos níveis de depreciação e amortização. Consequentemente,
acreditamos que o EBITDA Ajustado funciona como uma ferramenta significativa para comparar, periodicamente, o nosso desempenho
operacional, bem como para embasar determinadas decisões de natureza administrativa. Uma vez que o EBITDA Ajustado não considera certos
custos intrínsecos em nossos negócios, que por sua vez poderiam afetar significativamente os nossos lucros, tais como o resultado financeiro,
impostos, depreciação e despesas não recorrentes, além de outros ajustes, o EBITDA ajustado apresenta limitações que afetam o seu uso como
indicador de nossa rentabilidade.
ESTIMATIVAS DE MERCADO E OUTRAS INFORMAÇÕES
Fazemos declarações neste Prospecto sobre estimativas de mercado, nossa situação em relação aos nossos concorrentes e nossa participação no
mercado, bem como sobre o tamanho dos mercados em que atuamos. Fazemos tais declarações com base em pesquisas internas e pesquisas de
mercado e em informações obtidas de fontes que consideramos confiáveis, como MEC, Fundação Lemann e Haper. A menos que indicado de
outra forma, todas as informações macroeconômicas foram obtidas junto ao Banco Central, IBGE, FGV, entre outras. Não temos motivos para
acreditar que tais informações não sejam corretas em seus aspectos relevantes, razão pela qual não as verificamos de forma independente.
Todas as referências feitas neste Prospecto a “Real”, “Reais” ou “R$” dizem respeito à moeda oficial do Brasil e todas as referências a
“Dólar”, “Dólares” ou “US$” dizem respeito à moeda dos Estados Unidos da América. Alguns números constantes deste Prospecto podem não
representar totais exatos em razão de arredondamentos efetuados. Sendo assim, os resultados totais constantes de algumas tabelas
presentes neste Prospecto podem não corresponder ao resultado exato da soma dos números que os precedem.
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SUMÁRIO DA OFERTA
Este sumário não contém todas as informações que o potencial investidor deve considerar antes de
investir em nossas Units.
Os potenciais investidores devem ler cuidadosa e atentamente todo este Prospecto,
incluindo as informações contidas nas seções “Sumário da Companhia – Principais
Fatores de Risco relativos à Companhia” e “Fatores de Risco relacionados à Oferta e às
Units” deste Prospecto, nosso Formulário de Referência incorporado por referência a
este Prospecto, incluindo os seus itens 4 e 5, e nossas demonstrações financeiras e
respectivas notas explicativas também incorporadas por referência a este Prospecto,
para uma maior compreensão das nossas atividades e da Oferta, antes de tomar a
decisão de investir em nossas Units.
Acionistas Vendedores

O Sr. Giancarlo Francesco Civita, o Sr. Victor Civita, a Sra.
Roberta Anamaria Civita, o BR Educacional Fundo de
Investimento em Participações e o FIP Brasil de Governança
Corporativa.

Companhia

Abril Educação S.A.

Coordenador Líder ou Itaú
BBA

Banco Itaú BBA S.A.

BTG Pactual ou Agente
Estabilizador

Banco BTG Pactual S.A.

BofA Merrill Lynch

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

Credit Suisse

Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.

Bradesco BBI

Banco Bradesco BBI S.A.

Coordenadores da Oferta

Itaú BBA, BTG Pactual, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse e
Bradesco BBI, quando referidos em conjunto e indistintamente.

Instituições Consorciadas

Determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar no
mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à
BM&FBOVESPA e convidadas a participar da Oferta
exclusivamente para efetuar esforços de colocação das Units
junto aos Investidores Não-Institucionais.

Instituições Participantes da
Oferta

Os Coordenadores da Oferta e as Instituições Consorciadas,
quando referidos em conjunto e indistintamente.

Agente Estabilizador

BTG Pactual.
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Atividade de Estabilização

O Agente Estabilizador poderá, a seu exclusivo critério, por
intermédio da Corretora, conduzir operações bursáteis visando
à estabilização do preço das Units na BM&FBOVESPA, a partir
da data de publicação do Anúncio de Início, inclusive, e até o
30º (trigésimo) dia subsequente, inclusive, após notificação por
escrito aos demais Coordenadores da Oferta, observadas as
disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de
Estabilização, submetido à análise e aprovação da CVM e da
BM&FBOVESPA, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º da
Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação CVM 476, antes
da publicação do Anúncio de Início.

Corretora

BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Contrato
Mercado

de

Formador

de

A Corretora foi contratada pela Companhia, por meio de
contrato firmado em 06 de março de 2013, para atuar na
qualidade de formador de mercado das suas Units no âmbito
da BM&FBOVESPA, conforme a Instrução CVM nº 384, de 17
de março de 2003, o Regulamento do Formador de Mercado da
BM&FBOVESPA,
o
Regulamento
de
Operações
da
BM&FBOVESPA e demais regulamentos pertinentes aos
mercados administrados pela BM&FBOVESPA.
Para maiores informações sobre o Contrato de Formador de
Mercado ver seção “Informações relativas Oferta – Contrato de
Formador de Mercado”.

Agentes de Colocação
Internacional

Itaú BBA USA Securities, Inc., BTG Pactual US Capital LLC,
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Credit
Suisse Securities (USA) LLC, Bradesco Securities, Inc. e outras
instituições financeiras.

Oferta

A Oferta pública de distribuição primária e secundária de Units.
Foram realizados, simultaneamente, esforços de colocação das
Units no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional,
exclusivamente junto a Investidores Estrangeiros.

Units

Certificados de depósito de ações, nominativos, escriturais e
sem valor nominal, representando, cada um, uma ação
ordinária e duas ações preferenciais, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia,
livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames.
Exceto se expressamente mencionado em contrário ou o
contexto assim o exigir, as “Units” compreendem as “Units
Suplementares”.
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Units Suplementares

Lote de Units correspondente a até 15% do total das Units
inicialmente ofertadas, ou seja, até 1.697.024 Units, sendo (i)
411.899 Units relativas à Oferta Primária e (ii) 1.285.125 Units
relativas à Oferta Secundária, nas mesmas condições e ao
mesmo preço das Units inicialmente ofertadas, conforme Opção
de Units Suplementares outorgada pela Companhia e pelos
Acionistas Vendedores ao Agente Estabilizador no Contrato de
Colocação. As Units Suplementares serão destinadas a atender
a um eventual excesso de demanda que venha a ser
constatado no decorrer da Oferta.

Opção de Units
Suplementares

Opção de distribuição de Units Suplementares outorgada pela
Companhia e pelos Acionistas Vendedores ao BTG Pactual no
Contrato de Colocação para acrescer a quantidade de Units
inicialmente ofertada com as Units Suplementares, nos termos
do artigo 24 da Instrução CVM 400.
O BTG Pactual terá o direito exclusivo, a partir da data de
publicação do Anúncio de Início, inclusive, e até o 30º
(trigésimo) dia subsequente, inclusive, de exercer a Opção de
Units Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais
vezes, após notificação por escrito aos demais Coordenadores
da Oferta, desde que a decisão de sobrealocação, no momento
em que foi fixado o Preço por Unit, tenha sido tomada em
comum acordo entre os Coordenadores da Oferta.

Units Adicionais

Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, a
quantidade de Units inicialmente ofertada, sem considerar a Opção
de Units Suplementares, poderia ter sido, mas não foi, a critério da
Companhia e dos Acionistas Vendedores, em comum acordo com
os Coordenadores da Oferta, acrescida em até 20% (vinte por
cento) do total de Units inicialmente ofertadas, ou seja, em até
2.262.698 Units, sendo (i) 549.198 Units relativas à Oferta Primária
e (ii) 1.713.500 Units relativas à Oferta Secundária, nas mesmas
condições e no mesmo preço das Units inicialmente ofertadas.

Preço por Unit

O preço de subscrição e/ou aquisição por Unit foi fixado em
R$45,00 após a conclusão do Procedimento de Bookbuiding e
teve como parâmetro as indicações de interesse em função da
qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço)
coletada junto a Investidores Institucionais durante o
Procedimento de Bookbuilding e a cotação das Units da
Companhia na BM&FBOVESPA.
A escolha do critério de fixação do Preço por Unit é justificada, na
medida em que o preço de mercado das Units subscritas e/ou
adquiridas foi aferido com a realização do Procedimento de
Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores
Institucionais apresentaram suas ordens firmes de subscrição e/ou
aquisição das Units e, portanto, não haverá diluição injustificada
dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170,
parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações.
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Os Investidores Não-Institucionais que aderiram à
Oferta de Varejo não participaram do Procedimento de
Bookbuilding
e,
tampouco,
do
processo
de
determinação do Preço por Unit. Os Pedidos de Reserva
efetuados por Investidores Não-Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas não foram cancelados pela
Instituição Consorciada que recebeu o respectivo
Pedido de Reserva, na medida em que não houve
excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de
Units inicialmente ofertada (sem considerar as Units
Adicionais e as Units Suplementares), nos termos do
artigo 55 da Instrução CVM 400.
Foi aceita a participação de Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding
até o limite de 15% (quinze por cento) da quantidade de Units
inicialmente ofertada (sem considerar as Units Suplementares e
as Units Adicionais). Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM
400, na medida em que não foi verificado excesso de demanda
superior em 1/3 à quantidade de Units inicialmente ofertada
(sem considerar as Units Adicionais e as Units Suplementares),
foi permitida a colocação de Units junto aos Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas.
A participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding
pode ter impactado adversamente na formação do
Preço por Unit e o investimento nas Units por
Investidores
Institucionais
que
sejam
Pessoas
Vinculadas poderá promover redução da liquidez das
Units no mercado secundário. Para mais informações
sobre os riscos relativos à participação de Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding, veja o fator de risco “A
participação de Pessoas Vinculadas na Oferta
Institucional pode ter tido um efeito adverso na fixação
do Preço por Unit, podendo, inclusive, ter promovido a
sua má-formação ou descaracterizar o seu processo de
formação”, constante da seção “Fatores de Risco
relacionados à Oferta e às Units” deste Prospecto.
Valor da Oferta

R$509.107.455,00 (quinhetos e nove milhões, cento e sete mil,
quatrocentos e cinquenta e cinco reais), sem considerar as
Units Suplementares, sendo (i) R$123.569.775,00 (cento e
vinte e três milhões, quinhentos e sessenta e nove mil,
setecentos e setenta e cinco reais), relacionados à Oferta
Primária e (ii) R$385.537.680,00 (trezentos e oitenta e cinco
milhões, quinhentos e trinta e sete mil, seiscentos e oitenta
reias), relacionados à Oferta Secundária.
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Procedimento de

Bookbuilding

Procedimento de coleta de intenções de investimento junto a
Investidores Institucionais, realizado no Brasil, pelos
Coordenadores da Oferta, em conformidade com o disposto no
artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400.
Foi aceita a participação de Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding
até o limite de 15% (quinze por cento) da quantidade de Units
inicialmente ofertada (sem considerar as Units Suplementares e
as Units Adicionais). Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM
400, na medida em que não foi verificado excesso de demanda
superior em 1/3 à quantidade de Units inicialmente ofertada
(sem considerar as Units Adicionais e as Units Suplementares),
foi permitida a colocação de Units junto aos Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas.
A participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding
pode ter impactado adversamente na formação do Preço
por Unit e o investimento nas Units por Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá
promover redução da liquidez das Units no mercado
secundário. Para mais informações sobre os riscos
relativos à participação de Investidores Institucionais
que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding, veja o fator de risco “A participação de
Pessoas Vinculadas na Oferta Institucional pode ter tido
um efeito adverso na fixação do Preço por Unit,
podendo, inclusive, ter promovido a sua má-formação
ou descaracterizar o seu processo de formação”,
constante da seção “Fatores de Risco relacionados à
Oferta e às Units” deste Prospecto.

Público Alvo da Oferta

Investidores Não-Institucionais e Investidores Institucionais.

Garantia Firme de Liquidação

A garantia firme de liquidação consiste na obrigação individual e
não solidária dos Coordenadores da Oferta de liquidação das Units
(sem considerar as Units Suplementares) que tenham sido
subscritas e/ou adquiridas, porém não liquidadas pelos seus
respectivos investidores na Data de Liquidação, na proporção e
até o limite individual de garantia firme de cada um dos
Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação.
A garantia firme de liquidação é vinculante a partir do momento
em que forem concedidos os registros da Oferta pela CVM,
assinado o Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação
Internacional, disponibilizado o Prospecto Definitivo e publicado o
Anúncio de Início.
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Caso as Units subscritas e/ou adquiridas por investidores não
sejam totalmente liquidadas por esses até a Data de Liquidação,
cada Coordenador da Oferta liquidará, na Data de Liquidação, de
forma individual e não solidária, a totalidade do saldo resultante
da diferença entre (i) o número de Units da Oferta objeto da
garantia firme de liquidação prestada pelos Coordenadores da
Oferta, nos termos do Contrato de Colocação e (ii) o número de
Units efetivamente colocadas e liquidadas por investidores no
mercado (sem considerar as Units Suplementares), pelo Preço por
Unit. O preço de revenda de tal saldo de Units junto ao público,
pelos Coordenadores da Oferta, durante o Prazo de Distribuição,
será limitado ao Preço por Unit, observado que as atividades de
estabilização descritas abaixo não estarão sujeitas a tais limites.
Não foi admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta.
Oferta de Varejo

Parcela da Oferta que compreende Units em quantidade
correspondente a, no mínimo, 10% e, no máximo, 15% da
quantidade de Units objeto da Oferta (considerando as Units
Suplementares e as Units Adicionais) e que foi destinada
prioritariamente a Investidores Não-Institucionais que
realizaram solicitação de reserva antecipada mediante o
preenchimento de Pedido de Reserva, durante o Período de
Reserva, observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido
de Reserva.

Oferta Institucional

Parcela da Oferta que compreende as Units que não foram
destinadas à Oferta de Varejo e que foi destinada a
Investidores Institucionais, não sendo admitidas para tais
Investidores Institucionais reservas antecipadas e não sendo
estipulados valores mínimo ou máximo de investimento. Cada
Investidor Institucional interessado em participar da Oferta
Institucional assumiu a obrigação de verificar se estava
cumprindo com os requisitos para participar da Oferta
Institucional, para então apresentar suas intenções de
investimento durante o Procedimento de Bookbuilding.

Oferta Primária

Oferta pública de distribuição primária de 2.745.995 Units (sem
considerar as Units Suplementares).

Oferta Secundária

Oferta pública de distribuição secundária de 8.567.504 Units
(sem considerar as Units Suplementares).

Investidores NãoInstitucionais

Pessoas físicas e jurídicas residentes e domiciliadas ou com
sede no Brasil e clubes de investimento registrados na
BM&FBOVESPA, nos termos da regulamentação em vigor, com
pedidos de investimento entre R$3.000,00 (três mil) e
R$300.000,00 (trezentos mil), que realizaram Pedido de
Reserva durante o Período de Reserva.

Investidores Institucionais

Investidores Institucionais Locais e Investidores Estrangeiros,
quando referidos em conjunto e indistintamente.
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Investidores Institucionais
Locais

Pessoas físicas e jurídicas residentes e domiciliadas ou com
sede no Brasil e clubes de investimento registrados na
BM&FBOVESPA que não sejam Investidores Não-Institucionais,
além de fundos de investimentos, fundos de pensão, entidades
administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM,
entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil,
condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e
valores mobiliários registrados na CVM e/ou na BM&FBOVESPA,
seguradoras, entidades abertas e fechadas de previdência
complementar e de capitalização, investidores qualificados nos
termos da regulamentação da CVM.

Investidores Estrangeiros

Público Alvo dos esforços de colocação das Units no exterior
realizados pelos Agentes de Colocação Internacional nos
termos do Contrato de Colocação Internacional consistindo em
(1) investidores institucionais qualificados (qualified institutional
buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos da
América, conforme definidos na Rule 144A, em operações
isentas de registro nos Estados Unidos da América em
conformidade com o Securities Act, e (2) investidores nos
demais países, exceto o Brasil e os Estados Unidos da América,
que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos
Estados Unidos da América (non-U.S. persons), em
conformidade com o Regulation S e de acordo com a legislação
aplicável no país de domicílio de cada investidor, e, em ambos
os casos, desde que invistam no Brasil de acordo com os
mecanismos de investimento da Lei 4.131, ou da Resolução
CMN 2.689 e da Instrução CVM 325.

Pessoas Vinculadas

Para os fins da Oferta e nos termos do artigo 55 da Instrução
CVM 400, foram consideradas pessoas vinculadas à Oferta os
investidores que sejam (i) administradores e/ou controladores
da Companhia e/ou dos Acionistas Vendedores, conforme
aplicável, (ii) administradores e/ou controladores das
Instituições Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de
Colocação Internacional, (iii) outras pessoas vinculadas à
Oferta, e/ou (iv) os cônjuges ou companheiros, ascendentes,
descendentes e colaterais até o segundo grau, das pessoas
indicadas nos itens (i), (ii) e (iii) anteriores. Para mais
informações sobre os riscos relativos à participação de
Investidores
Institucionais
que
sejam
Pessoas
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, veja o
fator de risco “A participação de Pessoas Vinculadas na
Oferta Institucional pode ter tido um efeito adverso na
fixação do Preço por Unit, podendo, inclusive, ter
promovido a sua má-formação ou descaracterizar o seu
processo de formação”, constante da seção “Fatores de
Risco relacionados à Oferta e às Units” deste Prospecto.
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Pedido de Reserva

Formulário específico destinado à subscrição e/ou aquisição de
Units no âmbito da Oferta de Varejo, que foi preenchido, de
maneira irrevogável e irretratável, durante o Período de
Reserva, pelos Investidores Não-Institucionais que desejaram
realizar solicitação de reserva antecipada de Units, observados
os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva.

Valores Mínimo e Máximo do
Pedido de Reserva

Os valores de investimento mínimo de R$3.000,00 (três mil) e
máximo de R$300.000,00 (trezentos mil reais) por Investidor
Não-Institucional.

Período de Reserva

Período compreendido entre 18 de abril de 2013 e 23 de abril
de 2013, durante o qual os Investidores Não-Institucionais
que desejaram realizar solicitação de reserva antecipada de
Units preencheram, de maneira irrevogável e irretratável,
Pedidos de Reserva.

Período de Colocação

Prazo de até três dias úteis, contados da data de publicação do
Anúncio de Início, para que os Coordenadores da Oferta
efetuem a colocação das Units no âmbito da Oferta.

Data de Liquidação

Data da liquidação física e financeira das Units (sem considerar
as Units Suplementares), que está prevista para ser realizada
no último dia do Período de Colocação. Para mais informações
sobre a Data de Liquidação, consulte a seção “Informações
Relativas a Oferta – Cronograma”.

Data de Liquidação das Units
Suplementares

Data da liquidação física e financeira das Units Suplementares,
que ocorrerá dentro do prazo de até três dias úteis contados da
data do exercício da Opção de Units Suplementares. Para mais
informações sobre a Data de Liquidação das Units
Suplementares, consulte a seção “Informações Relativas a
Oferta – Cronograma”.

Prazo de Distribuição

Prazo para a distribuição das Units, o qual terá início na data
de publicação do Anúncio de Início, com data estimada para
ocorrer em 25 de abril de 2013, e será encerrado no prazo
máximo de seis meses, contados da data de publicação do
Anúncio de Início, conforme previsto no artigo 18 da Instrução
CVM 400, ou com a publicação do Anúncio de Encerramento, o
que ocorrer primeiro.

Direitos, Vantagens e
Restrições das Units

As Units conferirão aos seus titulares os mesmos direitos,
vantagens e restrições das ações ordinárias e ações
preferenciais de emissão da Companhia representadas pelas
Units. Para mais informações sobre os direitos, vantagens e
restrições das Units, veja a seção “Informações Sobre a Oferta
- Diretos, Vantagens e Restrições das Units” deste Prospecto.
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Contrato de Colocação

Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de
Liquidação de Certificados de Depósito de Ações (Units)
representativos de Ações Ordinárias e de Ações
Preferenciais de Emissão da Abril Educação S.A. celebrado
entre a Companhia, os Acionistas Vendedores, os
Coordenadores da Oferta e a BM&FBOVESPA, na qualidade
de interveniente anuente.

Contrato de Colocação
Internacional

Placement

Contrato de Estabilização

Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de
Certificados de Depósito de Ações (units) representativos de
Ações Ordinárias e de Ações Preferenciais de Emissão da Abril
Educação S.A., celebrado entre a Companhia, os Acionistas
Vendedores, o BTG Pactual, na qualidade de Agente
Estabilizador, a Corretora, como corretora e participante da
negociação responsável pelo registro da operação na
BM&FBOVESPA e os demais Coordenadores da Oferta, na
qualidade de intervenientes anuentes.

Facilitation Agreement, celebrado entre a
Companhia, os Acionistas Vendedores e os Agentes de
Colocação Internacional, e que regula, dentre outros, os
esforços de colocação das Units no exterior, no âmbito da
Oferta.
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Acordos de Lock-up

A Companhia, seus diretores e membros do conselho de
administração, os Acionistas Controladores, com exceção do
Sr. Roberto Civita, e os Acionistas Vendedores (“Sujeito às
Restrições de Transferência de Valores Mobiliários”) celebraram
acordos de restrição à venda de ações ou Units de emissão da
Companhia (lock-up), por meio do qual se comprometeram,
sujeitos a determinadas exceções, durante o período de 90 dias
contados da data de publicação do Anúncio de Início, inclusive
(“Período Restritivo”), a não: (i) emitir, oferecer, vender,
contratar a venda, empenhar, emprestar, outorgar qualquer
opção de compra, efetuar qualquer venda a descoberto ou de
outro modo alienar ou conceder quaisquer direitos sobre, ou
registrar ou pedir o registro de um prospecto de distribuição, de
quaisquer Units de emissão da Companhia, recém emitidas ou
detidas pelo Sujeito às Restrições de Transferência de Valores
Mobiliários na data da assinatura do acordo, ou quaisquer
opções ou warrants recém emitidos ou detidos pelo Sujeito às
Restrições de Transferência de Valores Mobiliários na data da
assinatura do acordo para a compra de quaisquer ações ou Units
ou quaisquer valores mobiliários passíveis de conversão ou
permuta, ou que representem o direito de receber ações ou
Units de emissão da Companhia, emitidas ou detidas
diretamente pelo Sujeito às Restrições de Transferência de
Valores Mobiliários ou com relação às quais o Sujeito às
Restrições de Transferência de Valores Mobiliários detém a
titularidade ou o benefício (conjuntamente, os “Valores
Mobiliários do Sujeito às Restrições de Transferência de Valores
Mobiliários”), e (ii) celebrar qualquer acordo de swap ou outro
acordo que transfira a terceiros, no todo ou em parte, quaisquer
dos benefícios econômicos da titularidade de ações ou Units de
emissão da Companhia ou quaisquer valores mobiliários
passíveis de conversão, exercício ou permuta em ações ou Units,
ou warrants ou outros direitos de compra de ações ou Units, em
que essa operação deva ser quitada pela entrega de ações, Units
ou outros valores mobiliários, em dinheiro ou de outra maneira,
ou (iii) anunciar publicamente a intenção de executar qualquer
operação especificada no item (i) ou (ii).
Tendo em vista que essa não é a primeira distribuição pública
de Units da Companhia, que já possui suas Units cotadas na
BM&FBOVESPA, as restrições à transferência de Units previstas
no Regulamento do Nivel 2 não mais se aplicam à Companhia,
sendo que as vedações impostas na primeira distribuição já
foram integralmente cumpridas, estando esgotado o prazo de
restrição decorrente da primeira distribuição.
Adicionalmente, a vedação não se aplicará nas hipóteses (i) de
cessão ou empréstimo de Units que vise ao desempenho da
atividade de formador de mercado credenciado pela
BM&FBOVESPA, (ii) de empréstimo de Units ao Agente Estabilizador
para a realização das atividades de estabilização do preço das Units
de emissão da Companhia, nos termos do Contrato de
Estabilização, e (iii) descritas nos instrumentos de lock-up.
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A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume
substancial de Units de emissão da Companhia poderá prejudicar
o valor de negociação das Units. Para mais informações
sobre os riscos relativos à venda de volume substancial
de nossas Units, veja o fator de risco “A venda
expressiva de nossas Units após a Oferta poderá ter um
efeito negativo substancial sobre o preço de mercado
dessas Units”, constante da seção “Fatores de Risco
relacionados à Oferta e às Units” deste Prospecto.
Aprovações Societárias

A realização da Oferta Primária, com exclusão do direito de
preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do
artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, mediante
o aumento de capital da Companhia dentro do limite do capital
autorizado previsto em seu Estatuto Social, foi aprovada pelo
Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada
em 11 de março de 2013, cuja ata foi publicada no DOESP e no
jornal “O Estado de S. Paulo” em 13 de março de 2013 e foi
registrada em 18 de março de 2013 pela JUCESP. O Conselho
Fiscal da Companhia manifestou-se favoravelmente ao
aumento de capital no âmbito da Oferta Primária em reunião
realizada em 11 de março de 2013.
O Preço por Unit e o aumento de capital da Companhia, dentro
do limite do capital autorizado previsto em seu Estatuto Social,
foram aprovados em Reunião do Conselho de Administração
realizada em 24 de abril de 2013, cuja ata será levada a
registro pela JUCESP e publicada no jornal “O Estado de
S. Paulo” na data de publicação do Anúncio de Início e no
DOESP, no dia útil subsequente.
A Oferta Secundária foi aprovada pelos Acionistas Vendedores
que não são pessoas físicas, o BR Educacional Fundo de
Investimento em Participações e o FIP Brasil de Governança
Corporativa, em reuniões realizadas em 19 de março de 2013
pelos seus respectivos comitês de investimento.

Destinação dos Recursos da
Oferta Primária

A totalidade dos recursos líquidos decorrentes da Oferta
Primária será destinada à continuidade do nosso processo de
aquisições, anunciado em nossa oferta pública inicial de Units
concluída em 26 de agosto de 2011, e que vem sendo realizado
ao longo dos últimos anos. Para maiores informações sobre a
destinação dos recursos da Oferta Primária, ver seção
“Destinação dos Recursos da Oferta Primária” deste Prospecto.

Cronograma da Oferta

Veja seção “Informações sobre a Oferta – Cronograma da
Oferta” deste Prospecto.
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Fatores de Risco

Para uma descrição acerca dos fatores de risco que
devem ser cuidadosamente analisados antes da decisão
de investimento nas Units, veja seções “Sumário da
Companhia – Principais Fatores de Risco relativos à
Companhia” e “Fatores de Risco relacionados à Oferta e
às Units” deste Prospecto, e os itens 4 e 5 do nosso
Formulário de Referência incorporado por referência a
este Prospecto.

Free float ou Units em
circulação no mercado após a
Oferta (sem considerar o
exercício da Opção de Units
Suplementares e as Units
Adicionais)

Antes da realização da Oferta, 32.768.108 Units de emissão da
Companhia, representativas de 43,3% de seu capital social estão
em circulação no mercado. Após a realização da Oferta, sem
considerar o exercício da Opção de Units Suplementares,
38.040.418 Units de emissão da Companhia, representativas de
aproximadamente 48,5% de seu capital social, estarão em
circulação no mercado.

Inadequação da Oferta

Não há inadequação específica da Oferta a qualquer grupo ou
categoria de investidor. A Oferta será realizada por meio da
Oferta de Varejo e da Oferta Institucional, as quais possuem
como públicos alvo Investidores Não-Institucionais e
Investidores Institucionais, respectivamente. O investidor deve
verificar qual das ofertas supracitadas é adequada ao seu
perfil. No entanto, o investimento em renda variável, como no
caso das Units, apresenta possibilidade de perdas patrimoniais
e riscos, inclusive àqueles relacionados às Units, a nós, ao setor
em que atuamos, aos nossos acionistas e ao ambiente
macroeconômico do Brasil, e que devem ser cuidadosamente
considerados antes da tomada de decisão de investimento.
Para uma descrição acerca dos fatores de risco que
devem ser cuidadosamente analisados antes da decisão
de investimento nas Units, veja seções “Sumário da
Companhia – Principais Fatores de Risco relativos à
Companhia” e “Fatores de Risco relacionados à Oferta e
às Units” deste Prospecto, e os itens 4 e 5 do nosso
Formulário de Referência incorporado por referência a
este Prospecto.

Negociação das Units

As Units de nossa emissão são negociadas no Nível 2 da
BM&FBOVESPA sob o código “ABRE11”.

ISIN

O ISIN das Units de nossa emissão é “BRABRECDAM15”.

Instituição Escrituradora das
Units

Itaú Corretora de Valores S.A.

Informações Adicionais

Para uma descrição completa dos termos e condições da Oferta,
veja a seção “Informações sobre a Oferta” deste Prospecto.
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INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA, OS ACIONISTAS VENDEDORES,
OS COORDENADORES DA OFERTA, OS CONSULTORES E OS AUDITORES
Para fins do disposto no Item 2 do Anexo III da Instrução CVM 400, esclarecimentos sobre a
Companhia, os Acionistas Vendedores e a Oferta poderão ser obtidos nos seguintes endereços:
COMPANHIA

ACIONISTAS VENDEDORES

Abril Educação S.A.
Av. Otaviano Alves de Lima, 4.400 – 4º/7º andar
02909-900 – São Paulo, SP, Brasil
At.: Sr. Fabio Carvalho e Sra. Sandra Matsumoto
Tel.: +55 (11) 3990-1601 e +55 (11) 3990-1443
Fax: +55 (11) 3990-1512
website: http://abrileducacao.com.br/ri (neste
website acessar o menu “Informações
Financeiras” e clicar em “Prospecto”, em seguida
selecionar o ano “2013” e consultar o “Prospecto
Definitivo Oferta Pública”)

BR Educacional Fundo de Investimento em
Participações
At.: Sr. Manoel Cordeiro Silva Filho
Av. Borges de Medeiros 633, Sala 602
22430-041 – Rio de Janeiro, RJ
Tel.: +55 (21) 3503-3600
Fax: +55 (21) 3503-3601
FIP Brasil de Governança Corporativa
At.: Sr. Manoel Cordeiro Silva Filho
Av. Borges de Medeiros 633, Sala 602
22430-041 – Rio de Janeiro, RJ
Tel.: +55 (21) 3503-3600
Fax: +55 (21) 3503-3601
Giancarlo Francesco Civita
Av. das Nações Unidas 7.221, 24º andar
05425-902 – São Paulo, SP
Victor Civita
Av. das Nações Unidas 7.221, 24º andar
05425-902 – São Paulo, SP
Roberta Anamaria Civita
Av. das Nações Unidas 7.221, 24º andar
05425-902 – São Paulo, SP

COORDENADOR LÍDER

AGENTE ESTABILIZADOR

Banco Itaú BBA S.A.
At.: Sra. Renata Dominguez
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 4º andar
04538-132 – São Paulo, SP,
Tel.: +55 (11) 3708-8496
Fax: +55 (11) 3708-8107
website: www.itau.com.br/itaubba-pt/, em tal
página, acessar “Ofertas Públicas” no menu
“Nossos Negócios”, e, a seguir, clicar em “Oferta
de Follow On da Abril Educação S.A. – Prospecto
Definitivo”)

Banco BTG Pactual S.A.
At.: Sr. Fábio Nazari
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar
04538-133 – São Paulo, SP
Tel.: +55 (11) 3383-2000
Fax: +55 (11) 3383-2001
website: https://www.btgpactual.com/home/Inv
estmentBank.aspx/InvestmentBanking/MercadoC
apitais – neste website, clicar em “2013” e a
seguir em “Prospecto Definitivo” logo abaixo de
“Distribuição Pública Primária e Secundária de
Units de Emissão da Abril Educação S.A.”)
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COORDENADORES DA OFERTA
Bank of America Merrill Lynch Banco
Múltiplo S.A.
At.: Sr. João Paulo Torres
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 18º andar
04538-132 – São Paulo, SP
Tel.: +55 (11) 2188-4000
Fax: +55 (11) 2188-4009
website: www.merrilllynch-brasil.com.br (neste
website, acessar “ABRIL EDUCAÇÃO” e clicar em
“Prospecto Definitivo”)

Banco de Investimentos Credit Suisse
(Brasil) S.A.
At.: Sr. Marcelo Millen
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., nº 700,
10º andar
04542-000 – São Paulo, SP
Tel.: + 55 (11) 3701-6401
Fax: + 55 (11) 3701-6912
website: https://br.credit-suisse.com/ofertas/(neste
website acessar “Abril Educação S.A.” e clicar em
“Prospecto Definitivo”)

Banco Bradesco BBI S.A.
At.: Sr. Glenn Mallett
Av. Paulista, nº 1.450, 8º andar
01310-917 – São Paulo, SP
Tel.: + 55 (11) 2178-4800
Fax: + 55 (11) 2178-4880
website:
http://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Pu
blicas/Default.aspx (neste website entrar em
“Ofertas Públicas”, acessar “Abril Educação S.A.”
e, posteriormente, “Prospecto Definitivo”)
CONSULTORES LEGAIS LOCAIS DOS
COORDENADORES DA OFERTA

CONSULTORES LEGAIS LOCAIS DA COMPANHIA
Barbosa, Müssnich e Aragão Advogados
At.: Sra. Fabíola Cavalcanti
Av. Presidente Juscelino Kubitschek nº 1.455,
10º andar
04543-011 – São Paulo, SP, Brasil
Tel.: +55 (11) 2179-5280
Fax: +55 (11) 2179-4597
website: www.bmalaw.com.br

Pinheiro Neto Advogados
At.: Sr. Fernando Zorzo
Rua Hungria, nº 1.100
01455-906 – São Paulo, SP, Brasil
Tel.: +55 (11) 3247-8400
Fax: +55 (11) 3247-8600
website: www.pn.com.br

CONSULTORES LEGAIS EXTERNOS DOS
COORDENADORES DA OFERTA

CONSULTORES EXTERNOS DA COMPANHIA

Simpson Thacher & Bartlett LLP
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
Av. Presidente Jucelino Kubtschek, nº 1.455, Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311, 7º andar
17º andar
04538-133 – São Paulo, SP
04543-011 – São Paulo, SP
At.: Sr. Richard S. Aldrich Jr.
At.: Sr. Grenfel Calheiros
Tel.: +55 (11) 3708-1848
Tel.: +55 (11) 3546-1000
Fax: +55 (11) 3708-1845
website: www.skadden.com
Fax: +55 (11) 3546-1002
website: www.stblaw.com
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AUDITORES INDEPENDENTES DA COMPANHIA
PricewaterhouseCoopers Auditores
Independentes
Av. Francisco Matarazzo, nº 1.400
São Paulo, SP, Brasil
Tel.: +55 11 3674-2000
Fax: +55 11 3674-2077
website: http://www.pwc.com.br
As declarações da Companhia, dos Acionistas Vendedores e do Coordenador Líder nos termos do
artigo 56 da Instrução CVM 400 encontram-se anexas a este Prospecto.
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DOCUMENTOS INCORPORADOS POR REFERÊNCIA
As informações referentes às seções relacionadas (i) aos nossos Fatores de Risco e de nosso
mercado de atuação; (ii) à nossa situação financeira; e (iii) a outras informações relativas a nós,
tais como histórico, atividades, estrutura organizacional, capital social, administração, pessoal,
contingências judiciais e administrativas e operações com partes relacionadas, podem ser
encontradas no Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto e disponível,
em sua versão mais recente, nos seguintes websites:
•

Abril Educação S.A., www.abrileducacao.com.br/ri (neste website acessar o menu “Informações
Financeiras” e clicar em “Documentos Entregues à CVM”, em seguida selecionar o ano “2013” e
consultar o “Formulário de Referência” com data mais recente); e

•

Comissão de Valores Mobiliários – CVM, www.cvm.gov.br (neste website acessar “ITR, DFP,
IAN, IPE, FC. FR e outras Informações“, depois digitar “Abril Educação”, em seguida clicar em
“ABRIL EDUCAÇÃO S.A.” e, posteriormente, no assunto “Formulário de Referência” e consultar
a versão com data mais recente).

Os investidores devem ler a seção “Sumário da Companhia - Principais Fatores de Risco
relativos à Companhia” e a seção “Fatores de Risco relacionados à Oferta e às Units”
deste Prospecto, bem como as seções “Fatores de Risco” e “Riscos de Mercado” nos
itens 4 e 5, respectivamente, do Formulário de Referência da Companhia, antes de
tomar qualquer decisão de investir nas Units.
Outros Documentos Incorporados por Referência, em suas versões mais recentes, e

Websites Onde Estão Disponíveis:

Demonstrações Financeiras da Companhia relativas aos exercícios sociais encerrados
em 31 de dezembro de 2012, 2011 e 2010:
•

www.abrileducacao.com.br/ri (neste website acessar o menu “Informações Financeiras” e clicar
em “Documentos Entregues à CVM”, e, a seguir, consultar no assunto “Demonstrações
Financeiras” os arquivos com data mais recente referentes aos exercícios acima mencionados,
selecionando o ano subsequente ao encerramento de cada exercício); e

•

www.cvm.gov.br (neste website acessar “ITR, DFP, IAN, IPE, FC. FR e outras Informações“,
depois digitar “Abril Educação”, em seguida clicar em “ABRIL EDUCAÇÃO S.A.”, posteriormente,
clicar em “Dados Econômico-Financeiros” e, por fim, consultar os arquivos com data mais
recente referentes aos exercícios acima mencionados).

Informações Adicionais:
Adicionalmente aos websites indicados acima, os documentos incorporados por referência a este
Prospecto, em suas versões mais recentes, podem ser obtidos em nossa sede social, por e-mail ou
em nosso website, conforme abaixo:
Diretoria de Relações com Investidores
Av. Otaviano Alves de Lima, nº 4.400 – 4º andar
02909-900 – São Paulo, SP
e-mail: ri@abrileducacao.com.br
website: www.abrileducacao.com.br/ri
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Nós, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta recomendamos aos
investidores que, antes de tomar qualquer decisão de investimento relativa à Oferta,
leiam, nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco relativos à
Companhia” e “Fatores de Risco relacionados à Oferta e às Units” deste Prospecto e
nosso Formulário de Referência incorporado por referência a este Prospecto, incluindo
as seções 4 e 5, bem como nossas demonstrações financeiras e respectivas notas
explicativas também incorporadas por referência a este Prospecto, para uma maior
compreensão das nossas atividades e da Oferta.
A leitura deste Prospecto e do nosso Formulário de Referência incorporado por referência a este
Prospecto possibilita uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta, dos fatores de risco
e dos demais riscos a ela inerentes.
Nós e os Coordenadores da Oferta alertamos os investidores que estes devem basear suas decisões
de investimento única e exclusivamente nas informações constantes do Prospecto Preliminar, deste
Prospecto Definitivo e do Formulário de Referência da Companhia, o qual se encontra incorporado
por referência aos Prospectos.
Os registros da Oferta pelo Procedimento Simplificado foram requeridos junto à ANBIMA em 12 de
março de 2013, estando a Oferta sujeita à análise prévia pela ANBIMA e à prévia aprovação e
registro da CVM.
Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a Companhia e esta Oferta poderão ser obtidas
junto às Instituições Participantes da Oferta e à CVM nos endereços e telefones abaixo mencionados.
Este Prospecto está disponível, em sua versão mais recente, a partir desta data, nos endereços
e/ou websites indicados abaixo:
COMPANHIA
Abril Educação S.A.
Avenida Otaviano Alves de Lima, 4.400 – 4º/7º andar
02909-900 – São Paulo, SP, Brasil
At.: Sr. Fabio Carvalho e Sra. Sandra Matsumoto
Tel.: + 55 (11) 3990-1601 e + 55 (11) 3990-1443
Fax: + 55 (11) 3990-1512
website: http://abrileducacao.com.br/ri (neste website acessar o menu “Informações Financeiras” e
clicar em “Prospecto”, em seguida selecionar o ano “2013” e consultar o “Prospecto Definitivo
Oferta Pública”)
ACIONISTAS VENDEDORES
BR Educacional Fundo de Investimento em Participações
At.: Sr. Manoel Cordeiro Silva Filho
Av. Borges de Medeiros 633, Sala 602
22430-041 – Rio de Janeiro, RJ
Tel.: + 55 (21) 3503-3600
Fax: + 55 (21) 3503-3601
FIP Brasil de Governança Corporativa
At.: Sr. Manoel Cordeiro Silva Filho
Av. Borges de Medeiros 633, Sala 602
22430-041 – Rio de Janeiro, RJ
Tel.: + 55 (21) 3503-3600
Fax: + 55 (21) 3503-3601
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Giancarlo Francesco Civita
Av. das Nações Unidas 7.221, 24º andar
05425-902 – São Paulo, SP
Victor Civita
Av. das Nações Unidas 7.221, 24º andar
05425-902 – São Paulo, SP
Roberta Anamaria Civita
Av. das Nações Unidas 7.221, 24º andar
05425-902 – São Paulo, SP
COORDENADORES DA OFERTA
Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.400, 4º andar
04538-132 – São Paulo, SP, Brasil
At.: Sra. Renata Dominguez
Tel.: + 55 (11) 3708-8496
Fax: + 55 (11) 3708-8107
website: www.itau.com.br/itaubba-pt/, em tal página, acessar “Ofertas Públicas” no menu “Nossos
Negócios”, e, a seguir, clicar em “Oferta de Follow On da Abril Educação S.A. – Prospecto
Definitivo”)
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.477, 14º andar
04538-133 – São Paulo, SP, Brasil
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel.: + 55 (11) 3383-2000
Fax: + 55 (11) 3383-2001
website: https://www.btgpactual.com/home/InvestmentBank.aspx/InvestmentBanking/MercadoCapitais
– (neste website, clicar em “2013” e a seguir em “Prospecto Definitivo” logo abaixo de “Distribuição
Pública Primária e Secundária de Units de Emissão da Abril Educação S.A.”)
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 18º andar
04538-132 – São Paulo, SP
Tel.: + 55 (11) 2188-4000
Fax: + 55 (11) 2188-4009
At.: Sr. João Paulo Torres
website: www.merrilllynch-brasil.com.br (neste website, acessar “ABRIL EDUCAÇÃO” e clicar em
“Prospecto Definitivo”)
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr. nº 700, 10º, 11º, 12º, 13º e 14º andares (parte)
04542-000 – São Paulo, SP, Brasil
At.: Sr. Marcelo Millen
Tel.: +55 (11) 3701-6401
Fax: +55 (11) 3701-6912
website: https://br.credit-suisse.com/ofertas/(neste website acessar “Abril Educação S.A.” e clicar
em “Prospecto Definitivo”)
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Banco Bradesco BBI S.A.
Avenida Paulista, n.º 1.450, 8º andar
01310-917 – São Paulo, SP
Tel.: + 55 (11) 2178-4800
Fax: + 55 (11) 2178-4880
At.: Sr. Glenn Mallett
website: http://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste website entrar
em “Ofertas Públicas”, acessar “Abril Educação S.A.” e, posteriormente, “Prospecto Definitivo”)
INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS
Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas poderão ser obtidas no website da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br).
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM
Rua Sete de Setembro nº 111, 5º andar
CEP 20050-006 – Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Tel.: +55 (21) 3233-8686
ou
Rua Cincinato Braga nº 340, 2º, 3º e 4º andares
CEP 01333-010 – São Paulo, SP, Brasil
Tel.: +55 (11) 2146-2006
www.cvm.gov.br (neste website, acessar, na página inicial, “ITR, DFP, IAN, IPE, FC. FR e outras
Informações” e digitar “Abril” no campo disponível. Em seguida, acessar “Abril Educação S.A.”,
“Prospecto de Distribuição Pública” e clicar no link referente ao Prospecto Definitivo)
BM&FBOVESPA S.A. – BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS
http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresaswebsite
listadas/ResumoInformacoesRelevantes.aspx?codigoCvm=22551&idioma=pt-br
(neste
acessar “Prospecto de Distribuição Pública” e, posteriormente, clicar no “Prospecto de Distribuição
Pública” disponibilizado, logo acima de “Prospecto Definitivo”)
ANBIMA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS
http://cop.anbima.com.br (neste website, acessar “Acompanhar Análise de Oferta”, clicar em “Abril
Educação S.A.”, em seguida clicar no link referente ao “Prospecto Definitivo” disponibilizado)
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INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA
COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
Na data deste Prospecto, nosso capital social é de R$463.951.500,39, totalmente subscrito e
integralizado, representado por 227.029.787 ações, sendo 124.390.519 ações ordinárias e
102.639.268 ações preferenciais, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Nosso capital poderá ser aumentado independentemente de reforma estatutária até o limite de
347.952.971 de ações ordinárias e/ou preferenciais, mediante deliberação de nosso Conselho de
Administração, que será competente para fixar o preço de emissão, as demais condições e os
prazos de subscrição e integralização das ações no limite do capital autorizado.
Nos termos do artigo 15, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações, o número de ações
preferenciais sem direito a voto, ou sujeitas à restrição no exercício desse direito, não pode
ultrapassar 50% do total das ações emitidas. Na data deste Prospecto e, após a conclusão da
Oferta, a composição de nosso capital social atenderá o disposto em referido dispositivo legal.

Antes da Oferta
Na data deste Prospecto, a composição do nosso capital social é a seguinte:
Espécie e Classe
Ações ordinárias .....................................................
Ações preferenciais .................................................
Total ..................................................................

Quantidade

Valor
(R$)

%

124.390.519
102.639.268
227.029.787

254.200.863,63
209.750.636,76
463.951.500,39

54,79
45,21
100,00

Após a Oferta
As informações acerca da composição do nosso capital social após a Oferta abaixo não levam em
consideração a emissão de 8.143.672 Units em pagamento da incorporação de ações da Wise Up,
no âmbito da Aquisição da Wise Up. Para maiores informações sobre a Aquisição da Wise Up, veja
itens 3.3 e 6.5 do nosso Formulário de Referência.
Após a conclusão da Oferta, sem considerar as Units Suplementares, a composição do nosso capital
social será a seguinte:
Espécie e Classe
Ações ordinárias ......................................................
Ações preferenciais ..................................................
Total ..................................................................
(1)
(2)

Quantidade

Valor(1, 2)
(R$)

%

127.136.514
108.131.258
235.267.772

259.276.783,37
220.599.291,19
479.876.074,55

54,04%
45,96%
100,00%

Com base no Preço por Unit de R$45,00.
O valor do nosso capital social foi ajustado para refletir o recebimento dos recursos líquidos a serem recebidos por nós em função da
Oferta, no montante de R$115.437.979,98, após a dedução das comissões e despesas devidas por nós no âmbito da Oferta, sem
considerar eventuais impactos fiscais de referidas comissões. Os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária serão alocados da
seguinte forma: (i) 13,8% serão destinados ao capital social e (ii) 86,2% serão destinados à formação de reserva de capital.
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Após a conclusão da Oferta, considerando a colocação da quantidade máxima das Units
Suplementares, a composição do nosso capital social seria a seguinte:
Espécie e Classe
Ações ordinárias .....................................................
Ações preferenciais .................................................
Total ..................................................................
(1)
(2)

Quantidade

Valor(1, 2)
(R$)

%

127.548.413
108.955.056
236.503.469

260.076.894,37
222.257.079,15
482.333.973,51

53,93%
46,07%
100,00%

Com base no Preço por Unit de R$45,00.
O valor do nosso capital social foi ajustado para refletir o recebimento dos recursos líquidos a serem recebidos por nós em função da
Oferta, no montante de R$133.255.404,07, após a dedução das comissões e despesas devidas por nós no âmbito da Oferta, sem
considerar eventuais impactos fiscais de referidas comissões. Os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária serão alocados da
seguinte forma: (i) 13,8% serão destinados ao capital social e (ii) 86,2% serão destinados à formação de reserva de capital.

DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

Antes da Oferta
O quadro abaixo apresenta a quantidade de ações ordinárias e ações preferenciais de nossa
emissão detidas por acionistas titulares de, no mínimo, 5% das ações ordinárias e ações
preferenciais de nossa emissão e por nossos Administradores, na data deste Prospecto:
Acionista
Abrilpar .....................
FBGC .........................
BR Educacional FIP .....
Roberto Civita ............
Giancarlo Civita ..........
Victor Civita ...............
Roberta Civita ............
Administradores .........
Outros .......................
Total ........................

Ações Ordinárias (Em %)
74.532.302
7.407.407
6.560.185
9.226.354
2.516.278
2.516.278
2.516.278
314.921
18.800.516
124.390.519

59,9
6,0
5,3
7,4
2,0
2,0
2,0
0,3
15,1
100,0

Ações
Preferenciais

(Em %)

Total

(Em %)

2.922.834
14.814.814
13.120.370
18.452.708
5.032.556
5.032.556
5.032.556
629.842
37.601.032
102.639.268

2,8
14,4
12,8
18,0
4,9
4,9
4,9
0,6
36,6
100,0

77.455.136
22.222.221
19.680.555
27.679.062
7.548.834
7.548.834
7.548.834
944.763
56.401.548
227.029.787

34,1
9,8
8,7
12,2
3,3
3,3
3,3
0,4
24,8
100,0

Após a Oferta
As informações acerca da distribuição do nosso capital social após a Oferta abaixo não levam em
consideração a emissão de 8.143.672 Units em pagamento da incorporação de ações da Wise Up,
no âmbito da Aquisição da Wise Up. Para maiores informações sobre a Aquisição da Wise Up, veja
itens 3.3 e 6.5 do nosso Formulário de Referência.
O quadro abaixo apresenta a quantidade de ações ordinárias e ações preferenciais de nossa
emissão detidas por acionistas titulares de, no mínimo, 5% das ações ordinárias e ações
preferenciais de nossa emissão e por nossos administradores, após a conclusão da Oferta, sem
considerar a colocação das Units Suplementares:
Acionista
Abrilpar .....................
FBGC .........................
BR Educacional FIP .....
Roberto Civita ............
Giancarlo Civita ..........
Victor Civita ...............
Roberta Civita ............
Administradores .........
Outros .......................
Total .......................

Ações Ordinárias (Em %)
74.532.302
4.203.595
3.722.808
9.226.354
1.674.173
1.674.173
1.674.173
314.921
30.114.015
127.136.514

58,6
3,3
2,9
7,3
1,3
1,3
1,3
0,2
23,7
100,0

Ações
Preferenciais

(Em %)

Total

(Em %)

2.922.834
8.407.190
7.445.616
18.452.708
3.348.346
3.348.346
3.348.346
629.842
60.228.030
108.131.258

2,7
7,8
6,9
17,1
3,1
3,1
3,1
0,6
55,7
100,0

77.455.136
12.610.785
11.168.424
27.679.062
5.022.519
5.022.519
5.022.519
944.763
90.342.045
235.267.772

32,9
5,4
4,7
11,8
2,1
2,1
2,1
0,4
38,4
100,0
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O quadro abaixo apresenta a quantidade de ações ordinárias e ações preferenciais de nossa
emissão detidas por acionistas titulares de, no mínimo, 5% das ações ordinárias e ações
preferenciais de nossa emissão e por nossos administradores, após a conclusão da Oferta,
considerando a colocação da quantidade máxima de Units Suplementares:
Acionista
Abrilpar ....................
FBGC ........................
BR Educacional FIP ....
Roberto Civita ...........
Giancarlo Civita .........
Victor Civita ..............
Roberta Civita ...........
Administradores ........
Outros ......................
Total .......................

Ações Ordinárias (Em %)
74.532.302
3.723.024
3.297.202
9.226.354
1.547.857
1.547.857
1.547.857
314.921
31.811.039
127.548.413

58,4
2,9
2,6
7,2
1,2
1,2
1,2
0,2
24,9
100,0

Ações
Preferenciais

(Em %)

Total

(Em %)

2.922.834
7.446.048
6.594.404
18.452.708
3.095.714
3.095.714
3.095.714
629.842
63.622.078
108.955.056

2,7
6,8
6,1
16,9
2,8
2,8
2,8
0,6
58,4
100,0

77.455.136
11.169.072
9.891.606
27.679.062
4.643.571
4.643.571
4.643.571
944.763
95.433.117
236.503.469

32,8
4,7
4,2
11,7
2,0
2,0
2,0
0,4
40,4
100,0

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DA OFERTA PRIMÁRIA
A totalidade dos recursos líquidos decorrentes da Oferta Primária será destinada à continuidade do
nosso processo de aquisições, anunciado em nossa oferta pública inicial de Units concluída em 26
de agosto de 2011, e que vem sendo realizado ao longo dos últimos anos. Para maiores
informações sobre a destinação dos recursos da Oferta Primária, ver seção “Destinação dos
Recursos da Oferta Primária” deste Prospecto.
IDENTIFICAÇÃO DOS ACIONISTAS VENDEDORES, QUANTIDADE DE UNITS OFERTADAS PELOS
ACIONISTAS VENDEDORES E RECURSOS LÍQUIDOS DA OFERTA SECUNDÁRIA
GIANCARLO FRANCESCO CIVITA, brasileiro, casado, bacharel em comunicação social, portador da cédula
de identidade RG n.º 6.167.806-5, expedida por SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas
sob o n.º 040.666.108-11, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
com escritório na Av. das Nações Unidas 7221, 24º andar, pode ser contatado pelo telefone
(11) 3990-1601 e pelo fac-símile (11) 3990-1512.
VICTOR CIVITA, brasileiro, divorciado, cientista político, portador da cédula de identidade RG
n.º 6.166.935-0, expedida por SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o
n.º 040.666.138-37, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
escritório na Av. das Nações Unidas 7221, 24º andar, pode ser contatado pelo telefone
(11) 3990-1601 e pelo fac-símile (11) 3990-1512.
ROBERTA ANAMARIA CIVITA, brasileira, divorciada, psicóloga, portadora da cédula de identidade RG
n.º 6.167.088-1, expedida por SSP/SP, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o
n.º 040.666.168-52, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
escritório na Av. das Nações Unidas 7221, 24º andar, pode ser contatada pelo telefone
(11) 3990-1601 e pelo fac-símile (11) 3990-1512.
BR EDUCACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, fundo de investimento em
participações registrado perante a CVM, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o
n.º 08.961.139/0001-03, neste ato representado, nos termos de seu regulamento, por seu gestor,
BR Educacional Gestora de Recursos Ltda., sociedade limitada com sede na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Borges de Medeiros 663, sala 602, parte, 6º andar,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n.º 08.560.870/0001-27, pode ser contatado
pelo telefone (21) 3503-3600 e pelo fac-símile (21) 3503-3601.
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FIP BRASIL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, fundo de investimento em participações registrado
perante a CVM, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n.º 08.909.578/0001-77,
neste ato representado, nos termos de seu regulamento, por seu gestor, BR Educacional Gestora
de Recursos Ltda., sociedade limitada com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Av. Borges de Medeiros 663, sala 602, parte, 6º andar, inscrita no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica sob o n.º 08.560.870/0001-27, pode ser contatado pelo telefone (21) 3503-3600 e
pelo fac-símile (21) 3503-3601.
A tabela abaixo apresenta a quantidade de Units a serem alienadas por cada Acionista Vendedor,
sem considerar as Units Suplementares:

Quantidade
FBGC .....................
BR Educacional FIP ...
Giancarlo Civita ......
Victor Civita............
Roberta Anamaria
Civita...................
Total ....................
(1)
(2)

3.203.812
2.837.377
842.105
842.105
842.105
8.567.504

Comissões(1) e
Despesas(2)

Montante(1)
(R$)
144.171.540,00
127.681.965,00
37.894.725,00
37.894.725,00

Comissões(1)
e Despesas(2)
por Unit

Recursos
Líquidos(1, 2)

5.584.951,74
4.946.174,63
1.467.975,96
1.467.975,96

1,74
1,74
1,74
1,74

138.586.588,26
122.735.790,37
36.426.750,04
36.426.750,04

37.894.725,00
1.467.975,96
385.537.680,00 14.935.051,25

1,74
1,74

36.426.750,04
370.602.628,75

Com base no Preço por Unit de R$45,00.
Certas despesas relativas à Oferta serão suportadas por nós e as comissões, e as despesas com impostos, taxas e outras retenções
relacionadas a tais comissões, por nós e pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Units colocadas para nós e para cada um deles,
conforme apresentado na seção “Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” deste Prospecto.

A tabela abaixo apresenta a quantidade de Units que seriam alienadas por cada Acionista
Vendedor, considerando a colocação da quantidade máxima de Units Suplementares:
(1)

Quantidade
FBGC .....................
BR Educacional FIP ...
Giancarlo Civita ......
Victor Civita............
Roberta Anamaria
Civita...................
Total ....................
(1)
(2)

3.684.383
3.262.983
968.421
968.421
968.421
9.852.629

Comissões e
Despesas(2)

Montante(1)
(R$)
165.797.235,00
146.834.235,00
43.578.945,00
43.578.945,00

Comissões(1)
e Despesas(2)
por Unit

Recursos
Líquidos(1, 2)

6.422.693,11
5.688.099,86
1.688.171,64
1.688.171,64

1,74
1,74
1,74
1,74

159.374.541,89
141.146.135,14
41.890.773,36
41.890.773,36

43.578.945,00
1.688.171,64
443.368.305,00 17.175.307,89

1,74
1,74

41.890.773,36
426.192.997,11

Com base no Preço por Unit de R$45,00.
Certas despesas relativas à Oferta serão suportadas por nós e as comissões, e as despesas com impostos, taxas e outras retenções
relacionadas a tais comissões, por nós e pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Units colocadas para nós e para cada um deles,
conforme apresentado na seção “Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” deste Prospecto.

A Oferta
A Oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, em conformidade com a
Instrução CVM 400, sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta e com a participação das
Instituições Consorciadas.
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Foram realizados, simultaneamente, esforços de colocação das Units no exterior pelos Agentes de
Colocação Internacional, exclusivamente junto a (1) investidores institucionais qualificados
(qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, conforme
definidos na Rule 144A em operações isentas de registro nos Estados Unidos da América em
conformidade com o Securities Act, e (2) investidores nos demais países, exceto o Brasil e os
Estados Unidos da América, que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados
Unidos da América (non-U.S. persons), em conformidade com o Regulation S e de acordo com a
legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor, e, em ambos os casos, desde que
invistam no Brasil de acordo com os mecanismos de investimento da Lei 4.131, ou Resolução CMN
2.689 e da Instrução CVM 325.
A Oferta foi registrada no Brasil junto à CVM no dia 25 de abril de 2013 em conformidade com os
procedimentos previstos na Instrução CVM 400. A Oferta não foi e não será registrada na SEC ou
em qualquer outra agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer país, exceto o
Brasil.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, a quantidade de Units inicialmente
ofertada, sem considerar a Opção de Units Suplementares, poderia ter sido, mas não foi, a critério
da Companhia e dos Acionistas Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta,
ser acrescida em até 20% (vinte por cento) do total de Units inicialmente ofertadas, ou seja, em
até 2.262.698 Units, sendo (i) 549.198 Units relativas à Oferta Primária e (ii) 1.713.500 Units
relativas à Oferta Secundária, nas mesmas condições e no mesmo preço das Units inicialmente
ofertadas.
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade total das Units inicialmente ofertadas
(sem considerar as Units Adicionais) poderá ser acrescida em até 15% (quinze por cento), ou seja,
até 1.697.024 Units, sendo (i) 411.899 Units relativas à Oferta Primária e (ii) 1.285.125 Units
relativas à Oferta Secundária, nas mesmas condições e preço das Units inicialmente ofertadas,
conforme Opção de Units Suplementares.
O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de publicação do Anúncio de Início,
inclusive, e até o 30º (trigésimo) dia subsequente, inclusive, de exercer a Opção de Units
Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação por escrito aos
demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de sobrealocação, no momento em que foi
fixado o Preço por Unit, tenha sido tomada em comum acordo entre os Coordenadores da Oferta.
APROVAÇÕES SOCIETÁRIAS
A realização da Oferta Primária, com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da
Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, mediante o
aumento de capital da Companhia dentro do limite do capital autorizado previsto em seu Estatuto
Social, foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 11 de
março de 2013, cuja ata foi publicada no DOESP e no jornal “O Estado de S. Paulo” em 13 de
março de 2013 e registrada em 18 de março de 2013 pela JUCESP.
O Conselho Fiscal da Companhia manifestou-se favoravelmente ao aumento de capital no âmbito
da Oferta Primária em reunião realizada em 11 de março de 2013.
O Preço por Unit e o aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado
previsto em seu Estatuto Social, foram aprovados em Reunião do Conselho de Administração
realizada 24 de abril de 2013, cuja ata será levada a registro pela JUCESP e publicada no jornal “O
Estado de S. Paulo” na data de publicação do Anúncio de Início e no DOESP, no dia útil
subsequente.
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A Oferta Secundária foi aprovada pelos Acionistas Vendedores que não são pessoas físicas, o BR
Educacional Fundo de Investimento em Participações e o FIP Brasil de Governança Corporativa, em
reuniões realizadas em 19 de março de 2013 pelos seus respectivos comitês de investimento.
ALOCAÇÃO DOS RECURSOS EM CONTA PATRIMONIAL
Os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária serão alocados da seguinte forma: (i) 13,8%
serão destinados ao capital social e (ii) 86,2% serão destinados à formação de reserva de capital.
PREÇO POR UNIT
O preço de subscrição e/ou aquisição por Unit foi fixado em R$45,00 após a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding e teve como parâmetro as indicações de interesse em função da
qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) coletada junto a Investidores
Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding e a cotação das Units da Companhia na
BM&FBOVESPA. A escolha do critério de fixação do Preço por Unit é justificada, na medida em que
o preço de mercado das Units a serem subscritas e/ou adquiridas foi aferido com a realização do
Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais
apresentaram suas ordens firmes de subscrição e/ou aquisição das Units e, portanto, não houve
diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º,
inciso III, da Lei das Sociedades por Ações.
Os Investidores Não Institucionais que efetuaram Pedidos de Reserva não participaram
do Procedimento de Bookbuilding, e, tampouco, do processo de determinação de preço.
Os Pedidos de Reserva efetuados por Investidores Não-Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas não foram cancelados pela Instituição Consorciada que recebeu os
respectivos Pedidos de Reserva, na medida em que não houve excesso de demanda
superior em 1/3 à quantidade de Units inicialmente ofertada (sem considerar as Units
Adicionais e as Units Suplementares), nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400.
Foi aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding até o limite de 15% (quinze por cento) da quantidade de Units
inicialmente ofertada (sem considerar as Units Suplementares e as Units Adicionais). Nos termos do
artigo 55 da Instrução CVM 400, na medida em que não foi verificado excesso de demanda
superior em 1/3 à quantidade de Units inicialmente ofertada (sem considerar as Units Adicionais e
as Units Suplementares), foi permitida a colocação de Units junto aos Investidores Institucionais
que sejam Pessoas Vinculadas.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding pode ter impactado adversamente na formação do Preço
por Unit e o investimento nas Units por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá promover redução da liquidez das Units no mercado secundário.
Para mais informações sobre os riscos relativos à participação de Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, veja o
fator de risco “A participação de Pessoas Vinculadas na Oferta Institucional pode ter
tido um efeito adverso na fixação do Preço por Unit, podendo, inclusive, ter promovido
a sua má-formação ou descaracterizar o seu processo de formação”, constante da seção
“Fatores de Risco relacionados à Oferta e às Units” deste Prospecto.
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Os investimentos realizados pelas Instituições Participantes da Oferta, pelos Agentes de Colocação
Internacional e/ou por suas Afiliadas para proteção (hedge) de operações com derivativos, tendo as
Units de nossa emissão como referência, incluindo operações de total return swap, contratadas
com terceiros, são permitidos na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão
considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas no âmbito da Oferta para os fins do
artigo 55 da Instrução CVM 400, desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas.
QUANTIDADE, VALOR E RECURSOS LÍQUIDOS
Os quadros a seguir contêm informações sobre a quantidade de Units objeto da Oferta e os recursos
decorrentes da Oferta Primária e da Oferta Secundária (antes e após as comissões e despesas
devidas aos Coordenadores da Oferta), estimados com base no Preço por Unit de R$45,00. Para mais
informações sobre a quantidade, valor e recursos líquidos da Oferta Secundária atribuída a cada
Acionista Vendedor, consulte a seção “Informações Relativas à Oferta – Identificação dos Acionistas
Vendedores, Quantidade de Units Ofertadas pelos Acionistas Vendedores e Recursos Líquidos da
Oferta Secundária” deste Prospecto.
Sem considerar as Units Suplementares:
(1)

Quantidade
Oferta Primária ....
Oferta
Secundária ........
Total .................
(1)
(2)

Comissões e
Despesas(2)

Montante(1)

Comissões(1) e
Despesas(2)
por Unit
(R$)

Recursos
Líquidos(1, 2)

2.745.995

123.569.775,00

8.131.795,02

2,96

115.437.979,98

8.567.504
11.313.499

385.537.680,00
509.107.455,00

14.935.051,25
23.066.846,27

1,74
2,04

370.602.628,75
486.040.608,73

Com base no Preço por Unit de R$45,00.
Certas despesas relativas à Oferta serão suportadas por nós e as comissões, e as despesas com impostos, taxas e outras retenções
relacionadas a tais comissões, por nós e pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Units colocadas para nós e para cada um deles,
conforme apresentado na seção “Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” deste Prospecto.

Considerando a colocação da quantidade máxima de Units Suplementares:

Quantidade
Oferta Primária ....
Oferta
Secundária ........
Total .................
(1)
(2)

Comissões(1) e
Despesas(2)

Montante(1)

Comissões(1) e
Despesas(2)
por Unit
(R$)

Recursos
Líquidos(1, 2)

3.157.894

142.105.230,00

8.849.825,93

2,80

133.255.404,07

9.852.629
13.010.523

443.368.305,00
585.473.535,00

17.175.307,89
26.025.133,82

1,74
2,00

426.192.997,11
559.448.401,18

Com base no Preço por Unit de R$45,00.
Certas despesas relativas à Oferta serão suportadas por nós e as comissões, e as despesas com impostos, taxas e outras retenções
relacionadas a tais comissões, por nós e pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Units colocadas para nós e para cada um deles,
conforme apresentado na seção “Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” deste Prospecto.

COTAÇÃO E ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE UNITS NA BM&FBOVESPA
Em 4 de julho de 2011, a Companhia celebrou o Contrato de Participação no Nível 2. As Units de
emissão da Companhia estão listadas no Nível 2 e são livremente negociadas na BM&FBOVESPA
sob o código “ABRE11”.
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Os quadros abaixo indicam as cotações mínima, média e máxima das Units de nossa emissão na
BM&FBOVESPA para os períodos indicados:
Sem Ajustes de Dividendos Distribuídos
Mínimo
Médio
Máximo
(R$)
2011 (a partir de 26 de julho) .......................................
2012 ............................................................................
2013 (até 24 de abril de 2013) ......................................

13,70
20,85
39,89

18,79
30,05
46,09

21,00
40,46
50,18

Fonte: Bloomberg, em 24 de abril de 2013.

Sem Ajustes de Dividendos Distribuídos
Mínimo
Médio
Máximo
(R$)
2011
Terceiro Trimestre (a partir de 26 de julho)....................
Quarto Trimestre ..........................................................
2012
Primeiro Trimestre ........................................................
Segundo Trimestre .......................................................
Terceiro Trimestre ........................................................
Quarto Trimestre ..........................................................
2013
Primeiro Trimestre (até 24 de abril de 2013) ..................

13,70
19,15

17,03
20,18

19,94
21,00

20,85
26,50
27,10
34,65

24,27
27,48
31,44
37,33

28,00
28,51
34,99
40,46

39,89

46,09

50,18

Fonte: Bloomberg, em 24 de abril de 2013.

Sem Ajustes de Dividendos Distribuídos
Mínimo
Médio
Máximo
(R$)
Março de 2012 .............................................................
Abril de 2012................................................................
Maio de 2012 ...............................................................
Junho de 2012 .............................................................
Julho de 2012 ..............................................................
Agosto de 2012 ............................................................
Setembro de 2012 ........................................................
Outubro de 2012 ..........................................................
Novembro de 2012 .......................................................
Dezembro 2012 ............................................................

25,00
26,75
26,50
26,90
27,10
30,40
31,49
34,65
36,50
36,99

26,33
27,31
27,33
27,81
29,15
32,21
33,05
36,38
37,28
38,55

28,00
28,45
28,51
28,40
32,00
34,40
34,99
37,75
38,00
40,46

Fonte: Bloomberg, em 24 de abril de 2013.

Sem Ajustes de Dividendos Distribuídos
Mínimo
Médio
Máximo
(R$)
Janeiro de 2013............................................................
Fevereiro de 2013 ........................................................
Março de 2013 .............................................................
Abril de 2013 (até 24 de abril de 2013) ..........................
Fonte: Bloomberg, em 24 de abril de 2013.
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39,89
36,50
46,71
45,88

41,02
37,28
48,36
47,10

43,90
38,00
49,49
48,69

Nos últimos três anos, realizamos as seguintes distribuições de dividendos, sendo que as Units de
nossa emissão passaram a ser negociadas ex-direitos a partir das datas indicadas no quadro abaixo:

Ano de Referência

Data da Aprovação
Societária com relação à
Distribuição de Dividendos

Data de Início das
Negociações de Units
Ex-Direitos

31/05/2011
30/04/2012

N/A
02/05/2012

2010 ...........................
2011 ...........................

Valor dos Dividendos
(R$)
13.695.809,68
11.475.060,92

Desde que nossas Units passaram a ser negociadas na BM&FBOVESPA, não realizamos aumentos
de capital que fizessem que as nossas Units passassem a ser negociadas ex-direitos.
CUSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
Certas despesas relativas à Oferta serão suportadas por nós e as comissões, e as despesas com
impostos, taxas e outras retenções relacionadas a tais comissões, por nós e pelos Acionistas
Vendedores, na proporção das Units colocadas para nós e para cada um deles. O quadro abaixo
contém informações sobre esses custos estimados.

Comissões e Despesas
Comissão de Coordenação(1) ....
Comissão de Colocação(1) ........
Comissão de Garantia Firme
de Liquidação(1) ...................
Comissão de Incentivo(1)(5) ......
Total de Comissões ............
Impostos, Taxas e Outras
Retenções ...........................
Taxas de Registro na CVM.......
Taxas de Registro na ANBIMA ..
Despesas com Auditores(3) ......
Despesas com Advogados e
Consultores(3) ......................
Outras Despesas(4) ..................
Total de Despesas(3) ...........
Total de Comissões e
Despesas(3).........................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Custo da
Companhia(1)

Custo dos
Acionistas
Vendedores
(R$)

Custo Total

% do
Custo
total em
Relação
ao Valor
da
Oferta(1)(2)

Custo
por
Unit(1)(2)
(R$)

% em
Relação
ao Preço
por Unit

617.848,88
1.853.546,63

1.927.688,40
5.783.065,20

2.545.537,28
7.636.611,83

0,50%
1,50%

0,23
0,68

0,50%
1,50%

617.848,88
1.235.697,75
4.324.942,13

1.927.688,40
3.855.376,80
13.493.818,80

2.545.537,28
5.091.074,55
17.818.760,93

0,50%
1,00%
3,50%

0,23
0,45
1,58

0,50%
1,00%
3,50%

461.933,50
165.740,00
69.179,40
990.000,00

1.441.232,45
0,00
0,00
0,00

1.903.165,94
165.740,00
69.179,40
990.000,00

0,37%
0,03%
0,01%
0,19%

0,17
0,01
0,01
0,09

0,37%
0,03%
0,01%
0,19%

1.120.000,00
1.000.000,00
3.806.852,90

0,00
0,00
1.441.232,45

1.120.000,00
1.000.000,00
5.248.085,34

0,22%
0,20%
1,03%

0,10
0,09
0,46

0,22%
0,20%
1,03%

8.131.795,02

14.935.051,25

23.066.846,27

4,53%

2,04

4,53%

Com base no Preço por Unit de R$45,00.
Sem considerar as Units Suplementares.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.
Inclui despesas com divulgação da Oferta.
De acordo com o Contrato de Colocação, a Companhia e os Acionistas Vendedores poderão pagar aos Coordenadores da Oferta até 1%
(um por cento) do produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Units inicialmente ofertadas e (ii) o Preço por Unit,
a título de comissão de incentivo discricionária sobre as Units inicialmente ofertadas. Adicionalmente, também de acordo com o Contrato
de Colocação, a Companhia e os Acionistas Vendedores poderão pagar aos Coordenadores da Oferta até 1% (um por cento) do produto
resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Units Suplementares efetivamente colocadas e (ii) o Preço por Unit, a título de
comissão de incentivo sobre as Units Suplementares efetivamente colocadas.

Não há outra remuneração devida por nós às Instituições Participantes da Oferta ou aos Agentes
de Colocação Internacional, exceto pela remuneração descrita acima, bem como não existe
nenhum outro tipo de remuneração que dependa do Preço por Unit.
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PÚBLICO ALVO DA OFERTA
As Instituições Participantes da Oferta efetuarão a colocação das Units junto a (1) Investidores
Não-Institucionais, de acordo com os procedimentos previstos para a Oferta de Varejo, e
(2) Investidores Institucionais.
PROCEDIMENTO DA OFERTA
Após (1) o encerramento do Período de Reserva, (2) a conclusão do Procedimento de Bookbuilding,
(3) a assinatura do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação Internacional, (4) a
concessão dos registros da Oferta pela CVM, (5) a publicação do Anúncio de Início e (6) a
disponibilização Prospecto Definitivo, as Instituições Participantes da Oferta realizarão a colocação
das Units de forma individual e não solidária, por meio de duas ofertas distintas, observados o
disposto na Instrução CVM 400 e o esforço de dispersão acionária previsto no Regulamento de
Listagem do Nível 2 da BM&FBOVESPA, a saber:
a. uma oferta destinada a pessoas físicas e jurídicas residentes e domiciliadas ou com sede no
Brasil e clubes de investimento registrados na BM&FBOVESPA, nos termos da regulamentação
em vigor, com pedidos de investimento entre R$3.000,00 (três mil reais) e R$300.000,00
(trezentos mil reais), que realizaram Pedido de Reserva durante o Período de Reserva; e
b. uma oferta destinada a pessoas físicas e jurídicas residentes e domiciliadas ou com sede no
Brasil e clubes de investimento registrados na BM&FBOVESPA que não sejam Investidores NãoInstitucionais, além de fundos de investimentos, fundos de pensão, entidades administradoras
de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil, condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e valores
mobiliários registrados na CVM e/ou na BM&FBOVESPA, seguradoras, entidades abertas e
fechadas de previdência complementar e de capitalização, investidores qualificados nos termos
da regulamentação da CVM e Investidores Estrangeiros.
Os Coordenadores da Oferta, com a expressa anuência da Companhia, elaboraram o plano de
distribuição das Units, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do
Regulamento do Nível 2, no que diz respeito ao esforço de dispersão acionária, o qual levou em
conta a criação de uma base acionária diversificada de acionistas e relações da Companhia com
clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica dos Coordenadores da Oferta
e da Companhia, observado que os Coordenadores da Oferta assegurarão (1) a adequação do
investimento ao perfil de risco de seus clientes, (2) o tratamento justo e equitativo a todos os
investidores, em conformidade com o artigo 21 da Instrução CVM 400, e (3) o recebimento prévio
pelas Instituições Participantes da Oferta dos exemplares do dos Prospectos para leitura
obrigatória, de modo que suas eventuais dúvidas possam ser esclarecidas junto aos Coordenadores
da Oferta.
Para os fins da Oferta e nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, foram consideradas
pessoas vinculadas à Oferta os investidores que sejam (i) administradores e/ou controladores da
Companhia e/ou dos Acionistas Vendedores, conforme aplicável, (ii) administradores e/ou
controladores das Instituições Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação Internacional,
(iii) outras pessoas vinculadas à Oferta, e/ou (iv) os cônjuges ou companheiros, ascendentes,
descendentes e colaterais até o segundo grau, das pessoas indicadas nos itens (i), (ii) e (iii)
anteriores (“Pessoas Vinculadas”).
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A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding pode ter impactado adversamente na formação do Preço
por Unit e o investimento nas Units por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá promover redução da liquidez das Units no mercado secundário.
Para mais informações sobre os riscos relativos à participação de Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, veja o
fator de risco “A participação de Pessoas Vinculadas na Oferta Institucional pode ter
tido um efeito adverso na fixação do Preço por Unit, podendo, inclusive, ter promovido
a sua má-formação ou descaracterizar o seu processo de formação”, constante da seção
“Fatores de Risco relacionados à Oferta e às Units” deste Prospecto.
Os investimentos realizados pelas Instituições Participantes da Oferta, pelos Agentes de Colocação
Internacional e/ou por suas Afiliadas para proteção (hedge) de operações com derivativos, tendo as
Units de emissão da Companhia como referência, incluindo operações de total return swap,
contratadas com terceiros, são permitidos na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão
considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas no âmbito da Oferta para os fins do
artigo 55 da Instrução CVM 400, desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas.
Nos termos da Instrução CVM nº 530, de 22 de novembro de 2012, fica vedada a
subscrição e/ou aquisição das Units por investidores que tenham realizado vendas a
descoberto de units de emissão da Companhia na data de fixação do Preço por Unit e
nos cinco pregões que a antecedem. São consideradas vendas a descoberto aquelas
realizadas por investidores que não sejam titulares das units, ou cuja titularidade
resulte de empréstimo ou outro contrato de efeito equivalente. Ademais, são
consideradas operações de um mesmo investidor as vendas a descoberto e as
aquisições de units realizadas em seu próprio nome ou por meio de qualquer veículo
cuja decisão de investimento esteja sujeita à sua influência. Fundos de investimento
cujas decisões de investimento sejam tomadas pelo mesmo gestor não serão
considerados um único investidor para efeito do disposto neste item, desde que as
operações estejam enquadradas nas respectivas políticas de investimento de cada
fundo. A vedação prevista neste item não se aplica nos seguintes casos: (i) operações
realizadas por pessoas jurídicas no exercício da atividade de formador de mercado de
Units de emissão da Companhia, conforme definida na norma específica; e
(ii) operações posteriormente cobertas por aquisição em mercado da quantidade total
de Units correspondente à posição a descoberto até, no máximo, dois pregões antes da
data de fixação do Preço por Unit.
OFERTA DE VAREJO
A quantidade de Units correspondente a, no mínimo, 10% (dez por cento) e, no máximo, 15%
(quinze por cento) da quantidade de Units objeto da Oferta (considerando as Units Adicionais e as
Units Suplementares) foi destinada prioritariamente a Investidores Não-Institucionais que
realizaram solicitação de reserva antecipada mediante o preenchimento do Pedido de Reserva,
durante o Período de Reserva, observados os valores de investimento mínimo de R$3.000,00 (três
mil reais) e máximo de R$300.000,00 (trezentos mil reais) por Investidor Não-Institucional
(“Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva”), nas condições descritas abaixo.
Na medida em que a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores NãoInstitucionais teve como objeto Units em quantidade superior à quantidade de Units destinadas à
Oferta de Varejo, houve rateio, observado o disposto no item (g) abaixo.
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Os Pedidos de Reserva foram efetuados pelos Investidores Não-Institucionais de maneira
irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nos itens (b), (c), (e), (h), (i) e (j) abaixo,
observadas as condições do Pedido de Reserva, de acordo com as seguintes condições:
a. os Investidores Não-Institucionais interessados devem ter realizado reservas de Units junto a
uma única Instituição Consorciada, nas dependências de referida Instituição Consorciada ou no
website indicado no item “Informações Adicionais” abaixo, mediante o preenchimento do
Pedido de Reserva, durante o Período de Reserva, observados os Valores Mínimo e Máximo do
Pedido de Reserva;
b. o Investidor Não-Institucional que seja Pessoa Vinculada deve ter efetuado Pedido de Reserva
junto a uma única Instituição Consorciada e deve ter indicado, obrigatoriamente, no respectivo
Pedido de Reserva, sua qualidade de Pessoa Vinculada, sob pena de seu Pedido de Reserva ser
cancelado pela respectiva Instituição Consorciada. Os Pedidos de Reserva efetuados por
Investidores Não-Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas não foram cancelados pelas
Instituições Consorciadas que receberam os respectivos Pedidos de Reserva, na medida em que
não houve excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Units inicialmente ofertada
(sem considerar as Units Suplementares e as Units Adicionais), nos termos do artigo 55 da
Instrução CVM 400;
c.

cada Investidor Não-Institucional pôde estipular, no respectivo Pedido de Reserva, um preço
máximo por Unit como condição de eficácia do seu Pedido de Reserva, nos termos do artigo 45,
parágrafo 3º, da Instrução CVM 400. Caso o Investidor Não-Institucional tenha optado por
estipular um preço máximo por Unit no Pedido de Reserva e o Preço por Unit tenha sido fixado
em valor superior ao preço máximo por Unit estipulado por tal Investidor Não-Institucional, seu
Pedido de Reserva foi automaticamente cancelado pela respectiva Instituição Consorciada;

d. após a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a quantidade de Units subscritas e/ou
adquiridas e o respectivo valor do investimento dos Investidores Não-Institucionais serão
informados a cada Investidor Não-Institucional até as 12h00 do dia útil imediatamente
posterior à data de publicação do Anúncio de Início pela Instituição Consorciada que houver
recebido o respectivo Pedido de Reserva, por meio de mensagem enviada ao endereço
eletrônico fornecido no Pedido de Reserva ou, na sua ausência, por telefone, fax ou
correspondência, sendo o pagamento limitado ao valor do Pedido de Reserva e ressalvado o
rateio previsto no item (g) abaixo;
e. cada Investidor Não-Institucional deverá efetuar o pagamento do valor indicado no item (d)
acima junto à Instituição Consorciada com quem tenha realizado o respectivo Pedido de
Reserva, em recursos imediatamente disponíveis, até as 10h30 da Data de Liquidação. Não
havendo pagamento pontual, a Instituição Consorciada junto à qual o Pedido de Reserva tenha
sido realizado irá garantir a liquidação por parte do Investidor Não-Institucional e o Pedido de
Reserva será automaticamente cancelado por tal Instituição Consorciada;
f.

até as 16h00 da Data de Liquidação, a BM&FBOVESPA, em nome de cada Instituição
Consorciada junto à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado, entregará a cada Investidor
Não-Institucional o número de Units correspondente à relação entre o valor do investimento
pretendido constante do Pedido de Reserva e o Preço por Unit, ressalvadas as possibilidades de
desistência e cancelamento previstas nos itens (b), (c) e (e) acima e (h), (i) e (j) abaixo e o
rateio previsto no item (g) abaixo. Caso tal relação resulte em fração de Unit, o valor do
investimento será limitado ao valor correspondente ao maior número inteiro de Units,
desprezando-se frações de Units;
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g. na medida em que a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores NãoInstitucionais teve como objeto Units em quantidade superior à quantidade de Units destinadas
à Oferta de Varejo, foi realizado rateio das Units, da seguinte forma: (i) a divisão igualitária e
sucessiva das Units destinadas a Investidores Não-Institucionais entre todos os Investidores
Não-Institucionais, observando-se o valor individual de cada Pedido de Reserva e
desconsiderando-se as frações de Units, até o limite de R$3.000,00 (três mil reais) por
Investidor Não-Institucional, e (ii) uma vez atendido o critério de rateio descrito no subitem (i)
acima, foi efetuado o rateio proporcional das Units destinadas a Investidores Não-Institucionais
remanescentes entre todos os Investidores Não-Institucionais, observando-se o valor individual
de cada Pedido de Reserva e desconsiderando-se as frações de Units. A critério dos
Coordenadores da Oferta, a quantidade de Units destinadas a Investidores Não-Institucionais
poderia ter sido, mas não foi aumentada para que os pedidos excedentes dos Investidores NãoInstitucionais pudessem ser totalmente atendidos sendo que foi observado o critério de rateio
descrito neste item;
h. caso (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto
Preliminar e deste Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelo
Investidor Não-Institucional ou a sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45,
parágrafo 4º, da Instrução CVM 400, (ii) a Oferta seja suspensa, nos termos do artigo 20 da
Instrução CVM 400 e/ou (iii) a Oferta seja modificada, nos termos do artigo 27 da Instrução
CVM 400, o Investidor Não-Institucional poderá desistir do Pedido de Reserva, sem quaisquer
ônus, devendo, para tanto, informar sua decisão à Instituição Consorciada que tenha recebido
o Pedido de Reserva (por meio de mensagem eletrônica, fax ou correspondência enviada ao
endereço da Instituição Consorciada). Em tais casos, o Investidor Não-Institucional poderá
desistir do Pedido de Reserva, nos termos acima descritos, até as 16h00 do 5º dia útil
subsequente à data em que for disponibilizado o Prospecto Definitivo ou à data de
recebimento, pelo Investidor Não-Institucional, da comunicação direta e por escrito acerca da
modificação da Oferta, conforme o caso. Nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, as
Instituições Consorciadas deverão acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento das
aceitações da Oferta, de que o Investidor Não-Institucional está ciente de que a Oferta foi
alterada e de que tem conhecimento das novas condições estabelecidas. Caso o Investidor
Não-Institucional não informe sua decisão de desistência do Pedido de Reserva nos termos
deste item, o Pedido de Reserva será considerado válido e o Investidor Não-Institucional
deverá efetuar o pagamento do valor total do seu investimento, nos termos do item (d) acima.
Caso o Investidor Não-Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos do item (e)
acima e venha a desistir do Pedido de Reserva nos termos deste item, os valores depositados
serão devolvidos sem juros ou correção monetária e com dedução dos valores relativos aos
eventuais tributos incidentes, no prazo de três dias úteis contados do pedido de cancelamento
do Pedido de Reserva;
i.

na hipótese de (i) não haver a conclusão da Oferta, (ii) resilição do Contrato de Colocação,
(iii) cancelamento da Oferta, (iv) revogação da Oferta, que torne ineficazes a Oferta e os atos
de aceitação anteriores ou posteriores, ou, ainda, (v) em qualquer outra hipótese de devolução
dos Pedidos de Reserva em função de expressa disposição legal, todos os Pedidos de Reserva
serão automaticamente cancelados e cada uma das Instituições Consorciadas comunicará o
cancelamento da Oferta, inclusive por meio de publicação de aviso ao mercado, aos
Investidores Não-Institucionais de quem tenham recebido Pedido de Reserva. Caso o Investidor
Não-Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos do item (e) acima, os valores
depositados serão devolvidos sem juros ou correção monetária e com dedução dos valores
relativos aos eventuais tributos incidentes no prazo de três dias úteis contados da data de
divulgação do cancelamento, revogação ou devolução dos Pedidos de Reserva, conforme o
caso; e
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j.

na hipótese de haver descumprimento ou indícios de descumprimento, por qualquer uma das
Instituições Consorciadas, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação
aplicável no âmbito da Oferta, incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução
CVM 400, especialmente as normas referentes ao período de silêncio, de emissão de relatórios
e de marketing da Oferta, tal Instituição Consorciada, a critério dos Coordenadores da Oferta e
sem prejuízo das demais medidas por eles julgadas cabíveis, (i) deixará de integrar o grupo de
instituições financeiras responsáveis pela colocação das Units no âmbito da Oferta, pelo que
serão cancelados todos os Pedidos de Reserva que tenha recebido e deverá informar
imediatamente aos Investidores Não-Institucionais sobre referido cancelamento, devendo ser
restituídos integralmente aos Investidores Não-Institucionais os valores eventualmente dados
em contrapartida às Units, no prazo de três dias úteis contados da data de divulgação do
descredenciamento da Instituição Consorciada, sem qualquer remuneração ou correção
monetária e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes,
(ii) arcará integralmente com quaisquer custos relativos à sua exclusão como Instituição
Consorciada, incluindo custos com publicações, indenizações decorrentes de eventuais
condenações judiciais em ações propostas por investidores por conta do cancelamento dos
Pedidos de Reserva, honorários advocatícios e demais custos perante terceiros, inclusive custos
decorrentes de demandas de potenciais investidores, e (iii) poderá ser suspensa, por um
período de seis meses contados da data da comunicação da violação, de atuar como instituição
intermediária em ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários sob a coordenação de
quaisquer dos Coordenadores da Oferta.

Os Investidores Não-Institucionais deverão realizar a subscrição e/ou aquisição das Units da Oferta
mediante o pagamento à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente
disponíveis, de acordo com o procedimento descrito acima.
A revogação, suspensão ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente divulgada por meio
do jornal “O Estado de S. Paulo”, veículo também utilizado para divulgação deste Aviso ao Mercado
e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400 (“Anúncio de
Revogação” e “Anúncio de Retificação”).
Os Investidores Não-Institucionais que aderiram à Oferta de Varejo não participaram
do Procedimento de Bookbuilding e, tampouco, do processo de determinação do Preço
por Unit. Os Pedidos de Reserva efetuados por Investidores Não-Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas não foram cancelados pela Instituição Consorciada que
recebeu o respectivo Pedido de Reserva, na medida em que não houve excesso de
demanda superior em 1/3 à quantidade de Units inicialmente ofertada (sem considerar
as Units Adicionais e as Units Suplementares), nos termos do artigo 55 da Instrução
CVM 400.
Recomendou-se aos Investidores Não-Institucionais que verificassem com a Instituição Consorciada
de sua preferência, antes de realizar seu Pedido de Reserva, se esta exigiria a manutenção de
recursos em conta de investimento aberta e/ou mantida junto a ela para fins de garantia do Pedido
de Reserva e que obtivessem informações mais detalhadas sobre o prazo estabelecido pela
Instituição Consorciada para a realização do Pedido de Reserva ou, se for o caso, para a realização
do cadastro na Instituição Consorciada, tendo em vista os procedimentos operacionais adotados
por cada Instituição Consorciada. Os Investidores Não-Institucionais que se interessaram na
realização do Pedido de Reserva deverão ter lido cuidadosamente os termos e condições
estipulados nos respectivos Pedidos de Reserva, bem como as informações constantes do
Prospecto Preliminar.
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OFERTA INSTITUCIONAL
Após o atendimento dos Pedidos de Reserva nos termos acima, as Units remanescentes foram
destinadas à colocação pública junto a Investidores Institucionais, por meio dos Coordenadores da
Oferta, não sendo admitidas para tais Investidores Institucionais reservas antecipadas e não sendo
estipulados valores mínimo ou máximo de investimento. Cada Investidor Institucional interessado
em participar da Oferta Institucional assumiu a obrigação de verificar se estava cumprindo com os
requisitos para participar da Oferta Institucional, para então apresentar suas intenções de
investimento durante o Procedimento de Bookbuilding.
Na medida em que o número de Units objeto de ordens recebidas de Investidores Institucionais
durante o Procedimento de Bookbuilding excedeu o total de Units remanescentes após o
atendimento dos Pedidos de Reserva, nos termos da Oferta de Varejo, tiveram prioridade no
atendimento de suas respectivas ordens os Investidores Institucionais que, a critério da
Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, levando em consideração o
disposto no plano de distribuição, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400,
melhor atendessem ao objetivo da Oferta de criar uma base diversificada de acionistas, formada
por Investidores Institucionais com diferentes critérios de avaliação sobre as perspectivas da
Companhia, seu setor de atuação e a conjuntura macroeconômica brasileira e internacional.
Caso (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto
Preliminar e deste Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelo
Investidor Institucional ou a sua decisão de investimento, nos termos do parágrafo 4º do artigo 45
da Instrução CVM 400, (ii) a Oferta seja suspensa, nos termos do artigo 20 da Instrução CVM 400
e/ou (iii) a Oferta seja modificada, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, cada
Coordenador da Oferta deverá comunicar diretamente ao Investidor Institucional que tenha
apresentado sua ordem de investimento junto a tal Coordenador da Oferta respeito da modificação
efetuada. Nestes casos, o Investidor Institucional poderá desistir da sua intenção de investimento,
sem quaisquer ônus, devendo, para tanto, informar sua decisão de desistência da intenção de
investimento ao Coordenador da Oferta que tenha recebido a respectiva intenção de investimento
(por meio de mensagem eletrônica, fax ou correspondência enviada ao endereço do Coordenador
da Oferta). Em tais casos, o Investidor Institucional poderá desistir da sua intenção de
investimento, nos termos acima descritos, até as 16h00 do 5º (quinto) dia útil subsequente à data
em que for disponibilizado o Prospecto Definitivo, ou à data de recebimento, pelo Investidor
Institucional, da comunicação direta e por escrito acerca da suspensão ou modificação da Oferta.
Nesta hipótese, o Investidor Institucional deverá informar sua decisão de desistência de intenção
de investimento ao Coordenador da Oferta que tenha recebido o sua ordem de investimento, o qual
será cancelado pelo referido Coordenador da Oferta. Caso, o Investidor Institucional que tenha
efetuado quaisquer pagamentos e desista da sua intenção de investimento nos termos deste item,
receberá os valores depositados sem juros ou correção monetária e com dedução dos valores
relativos aos eventuais tributos incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis contados do pedido de
cancelamento da sua ordem de investimento. Caso o Investidor Institucional não informe, por
escrito, ao Coordenador da Oferta sobre sua desistência da intenção de investimento no prazo
estipulado acima, será presumido que tal Investidor Institucional manteve o sua intenção de
investimento e, portanto, tal investidor deverá efetuar o pagamento do valor total do seu
investimento em conformidade com os termos e no prazo previsto no respectivo boletim de
subscrição e/ou contrato de compra e venda. Os Coordenadores da Oferta deverão acautelar-se e
certificar-se, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o Investidor
Institucional está ciente de que a Oferta foi alterada e de que tem conhecimento das novas
condições estabelecidas.
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Na hipótese de (i) não haver a conclusão da Oferta, (ii) resilição do Contrato de Colocação,
(iii) cancelamento da Oferta, (iv) revogação da Oferta, que torne ineficazes a Oferta e os atos de
aceitação anteriores ou posteriores, ou, ainda, (v) em qualquer outra hipótese de devolução das
ordens de investimento em função de expressa disposição legal, todos os boletins de subscrição e
contratos de compra e venda serão automaticamente cancelados e cada um dos Coordenadores da
Oferta comunicará o cancelamento da Oferta, inclusive por meio de publicação de comunicado ao
mercado, aos Investidores de quem tenham recebido ordens de investimento. Caso o Investidor já
tenha efetuado quaisquer pagamentos em decorrência de sua ordem de investimento, os valores
depositados serão devolvidos sem juros ou correção monetária e com dedução dos valores relativos
aos eventuais tributos incidentes no prazo de 3 (três) dias úteis contados da data de divulgação do
cancelamento, revogação ou devolução dos boletins de subscrição e contratos de compra e venda,
conforme o caso.
Foi aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding até o limite de 15% (quinze por cento) da quantidade de Units
inicialmente ofertada (sem considerar as Units Suplementares e as Units Adicionais). Nos termos do
artigo 55 da Instrução CVM 400, na medida em que não foi verificado excesso de demanda
superior em 1/3 à quantidade de Units inicialmente ofertada (sem considerar as Units Adicionais e
as Units Suplementares), foi permitida a colocação de Units junto aos Investidores Institucionais
que sejam Pessoas Vinculadas.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding pode ter impactado adversamente na formação do Preço
por Unit e o investimento nas Units por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá promover redução da liquidez das Units no mercado secundário.
Para mais informações sobre os riscos relativos à participação de Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, veja o
fator de risco “A participação de Pessoas Vinculadas na Oferta Institucional pode ter
tido um efeito adverso na fixação do Preço por Unit, podendo, inclusive, ter promovido
a sua má-formação ou descaracterizar o seu processo de formação”, constante da seção
“Fatores de Risco relacionados à Oferta e às Units” deste Prospecto.
Os investimentos realizados pelas Instituições Participantes da Oferta, pelos Agentes de Colocação
Internacional e/ou por suas respectivas Afiliadas para proteção (hedge) de operações com
derivativos, tendo as Units de nossa emissão como referência, incluindo operações de total return
swap, contratadas com terceiros, são permitidos na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não
serão considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas no âmbito da Oferta para os
fins do artigo 55 da Instrução CVM 400, desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas.
Os Investidores Institucionais deverão realizar a subscrição e/ou aquisição das Units a eles alocadas
na Oferta Institucional mediante o pagamento à vista, em moeda corrente nacional, no ato da
subscrição e/ou aquisição das Units. Os Investidores Estrangeiros deverão realizar a subscrição
e/ou aquisição das Units por meio dos mecanismos previstos na Lei 4.131 ou na Resolução CMN
2.689 e na Instrução CVM 325.
PRAZOS DA OFERTA
O Prazo de Distribuição das Units terá início na data de publicação do Anúncio de Início, com data
estimada para ocorrer em 25 de abril de 2013, nos termos do artigo 52 da Instrução CVM 400, e
será encerrado no prazo máximo de seis meses, contados da data de publicação do Anúncio de
Início, conforme previsto no artigo 18 da Instrução CVM 400, ou com a publicação do Anúncio de
Encerramento, o que ocorrer primeiro.

69

Os Coordenadores da Oferta terão o prazo de até três dias úteis, contados da data de publicação
do Anúncio de Início, para efetuar a colocação das Units (“Período de Colocação”). A liquidação
física e financeira da Oferta está prevista para ser realizada no último dia do Período de Colocação
(“Data de Liquidação”), exceto com relação à distribuição das Units Suplementares, cuja liquidação
ocorrerá dentro do prazo de até três dias úteis contados da data do exercício da Opção de Units
Suplementares (“Data de Liquidação das Units Suplementares”).
O término da Oferta e seu resultado serão anunciados mediante a publicação do Anúncio de
Encerramento, sendo a data máxima estimada para ocorrer em 23 de outubro de 2013, em
conformidade com o artigo 29 da Instrução CVM 400. Para mais informações sobre os Prazos da
Oferta, consulte a seção “Informações Relativas a Oferta – Cronograma”.
ESTABILIZAÇÃO DO PREÇO DAS UNITS
O Agente Estabilizador, por meio da Corretora, poderá, a seu exclusivo critério, realizar operações
bursáteis visando à estabilização do preço das Units de nossa emissão na BM&FBOVESPA, por um
período compreendido entre a data de publicação do Anúncio de Início, inclusive, e o 30º dia
subsequente, inclusive, observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de
Estabilização, o qual foi submetido e aprovado pela CVM, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º da
Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação da CVM nº 476, de 25 de janeiro de 2005, e pela
BM&FBOVESPA.
Não existe obrigação por parte do Agente Estabilizador e da Corretora de realizar operações
bursáteis e, uma vez iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas e retomadas a qualquer
momento, observadas as disposições do Contrato de Estabilização.
O Contrato de Estabilização estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto ao Agente
Estabilizador e à CVM, a partir da data de publicação do Anúncio de Início.
DIREITOS, VANTAGENS E RESTRIÇÕES DAS UNITS
As Units conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições das ações
ordinárias e ações preferenciais de nossa emissão representadas pelas Units.
Em relação às ações ordinárias destacam-se os seguintes direitos:
(i) pleno direito a voto;
(ii) direito ao dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício social, equivalente a 25% do lucro
líquido ajustado, nos termos do art. 202 da Lei das Sociedades por Ações;
(iii) direito de alienação das ações nas mesmas condições asseguradas ao Acionista Controlador
alienante, em caso de alienação, direta ou indireta, a título oneroso, do nosso controle, tanto
por meio de uma única operação como por meio de operações;
(iv) direito ao recebimento integral de dividendos e demais proventos de qualquer natureza que
vierem a ser declarados por nós a partir da Data de Liquidação e da Data de Liquidação das
Units Suplementares, conforme o caso;
(v) direito de alienação de ações em oferta pública a ser efetivada por nossos Acionistas
Controladores, em caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou de cancelamento
de listagem das ações de nossa emissão no Nível 2, pelo seu valor econômico, apurado
mediante laudo de avaliação elaborado por empresa especializada e independente; e
(vi) todos os demais direitos assegurados às ações, nos termos previstos no nosso Estatuto Social,
na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento do Nível 2.
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Em relação às ações preferenciais destacam-se os seguintes direitos:
(i) direito a voto nas seguintes matérias: (a) transformação, incorporação, fusão ou cisão
(b) aprovação de contratos entre nós e nossos Acionistas Controladores, diretamente ou por
meio de terceiros, assim como de outras sociedades nas quais o respectivo Acionista
Controlador tenha interesse, sempre que, por força de disposição legal ou estatutária, sejam
deliberados em Assembleia Geral; (c) avaliação de bens destinados à integralização de
aumento do capital; (d) escolha de empresa especializada para determinação do valor
econômico, para fins de ofertas públicas para alienação do controle acionário, cancelamento do
registro de companhia aberta e saída do Nível 2; e (e) alteração ou revogação de dispositivos
estatutários que alterem ou modifiquem quaisquer das exigências previstas no item 4.1 da
Seção IV do Regulamento do Nível 2.
(ii) direito ao dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício social, equivalente a 25% do lucro
líquido ajustado, nos termos do art. 202 da Lei das Sociedades por Ações;
(iii) direito de alienação das ações nas mesmas condições asseguradas ao Acionista Controlador
alienante, em caso de alienação, direta ou indireta, a título oneroso, do controle, tanto por
meio de uma única operação como por meio de operações sucessivas;
(iv) direito ao recebimento integral de dividendos e demais proventos de qualquer natureza que
vierem a ser por nós declarados a partir de Data de Liquidação e da Data de Liquidação das
Units Suplementares, conforme o caso;
(v) direito de alienação de nossas ações em oferta pública efetivada por nosso Acionistas
Controladores, conforme o caso, prioridade de reembolso de capital, sem prêmio; em caso de
cancelamento do registro de companhia aberta ou de cancelamento de listagem das Units no
Nível 2, pelo seu valor econômico, apurado mediante laudo de avaliação elaborado por
empresa especializada e independente; e
(vi) todos os demais direitos assegurados às ações, nos termos previstos no Estatuto Social da
Companhia, na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento do Nível 2.
CONTRATO DE COLOCAÇÃO E CONTRATO DE COLOCAÇÃO INTERNACIONAL
Nós, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta e a BM&FBOVESPA, a última na
qualidade de interveniente anuente, celebramos o Contrato de Colocação, o qual contempla os
termos e condições da Oferta descritos nesta seção. O Contrato de Colocação estará disponível
para consulta e obtenção de cópias nos endereços indicados no item “– Informações Adicionais”
desta seção deste Prospecto.
O Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional estabelecem que a obrigação dos
Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional de efetuarem a colocação das
Units, bem como de suas respectivas garantias firmes estão sujeitas a determinadas condições, não
limitadas à (1) entrega de opiniões legais pelos nossos assessores jurídicos e pelos assessores
jurídicos dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação internacional, e (2) assinatura
de Acordos de Lock-up. Ainda de acordo com o Contrato de Colocação, nós e os Acionistas
Vendedores nos obrigamos a indenizar os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação
Internacional em certas circunstâncias e contra determinadas contingências.
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O Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional preveêm declarações e
compromissos, os quais, se descumpridos, poderão dar ensejo à indenização aos Coordenadores da
Oferta e os Agentes de Colocação Internacional, caso eles venham a sofrer perdas por conta de
incorreções relevantes ou omissões relevantes nos Prospectos, no Contrato de Colocação
Internacional e nos Offering Memoranda ou em decorrência do descumprimento de termos do
Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação Internacional, conforme o caso. Em decorrência
disso, procedimentos judiciais poderão ser iniciados contra nós no exterior. Estes procedimentos no
exterior, em especial nos Estados Unidos da America, poderão envolver valores substanciais, em
razão do critério utilizado nos Estados Unidos da America para o cálculo das indenizações devidas
nestes processos. A eventual condenação em um processo no exterior em relação a incorreções
relevantes ou omissões relevantes nos Offering Memoranda, se envolver valores elevados, poderá
ocasionar um impacto significativo e adverso sobre nós. Para mais informações sobre os riscos
de potenciais procedimentos judiciais por parte de investidores em relação aos Offering
Memoranda, veja o fator de risco “A Oferta compreende uma oferta pública de
distribuição de Units no Brasil, incluindo esforços de colocação das Units no exterior, o
que poderá nos expor a riscos decorrentes ou relacionados a esse tipo de operação. Os
riscos de litígios decorrentes ou relacionados a ofertas de valores mobiliários no
exterior são potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma oferta de valores
mobiliários no Brasil”, constante da seção “Fatores de Risco relacionados à Oferta e às
Units” deste Prospecto.
ACORDOS DE RESTRIÇÃO À VENDA DE UNITS (LOCK-UP)
A Companhia, seus diretores e membros do conselho de administração, os Acionistas
Controladores, com exceção do Sr. Roberto Civita, e os Acionistas Vendedores (“Sujeito às
Restrições de Transferência de Valores Mobiliários”) celebraram acordos de restrição à venda de
ações ou Units de emissão da Companhia (lock-up), por meio do qual se comprometeram, sujeitos
a determinadas exceções, durante o período de 90 dias contados da data de publicação do Anúncio
de Início, inclusive (“Período Restritivo”), a não: (i) emitir, oferecer, vender, contratar a venda,
empenhar, emprestar, outorgar qualquer opção de compra, efetuar qualquer venda a descoberto
ou de outro modo alienar ou conceder quaisquer direitos sobre, ou registrar ou pedir o registro de
um prospecto de distribuição, de quaisquer Units de emissão da Companhia, recém emitidas ou
detidas pelo Sujeito às Restrições de Transferência de Valores Mobiliários na data da assinatura do
acordo, ou quaisquer opções ou warrants recém emitidos ou detidos pelo Sujeito às Restrições de
Transferência de Valores Mobiliários na data da assinatura do acordo para a compra de quaisquer
ações ou Units ou quaisquer valores mobiliários passíveis de conversão ou permuta, ou que
representem o direito de receber ações ou Units de emissão da Companhia, emitidas ou detidas
diretamente pelo Sujeito às Restrições de Transferência de Valores Mobiliários ou com relação às
quais o Sujeito às Restrições de Transferência de Valores Mobiliários detém a titularidade ou o
benefício (conjuntamente, os “Valores Mobiliários do Sujeito às Restrições de Transferência de
Valores Mobiliários”), e (ii) celebrar qualquer acordo de swap ou outro acordo que transfira a
terceiros, no todo ou em parte, quaisquer dos benefícios econômicos da titularidade de ações ou
Units de emissão da Companhia ou quaisquer valores mobiliários passíveis de conversão, exercício
ou permuta em ações ou Units, ou warrants ou outros direitos de compra de ações ou Units, em
que essa operação deva ser quitada pela entrega de ações, Units ou outros valores mobiliários, em
dinheiro ou de outra maneira, ou (iii) anunciar publicamente a intenção de executar qualquer
operação especificada no item (i) ou (ii).
Tendo em vista que essa não é a primeira distribuição pública de Units da Companhia, que já
possui suas Units cotadas na BM&FBOVESPA, as restrições à transferência de Units previstas no
Regulamento do Nivel 2 não mais se aplicam à Companhia, sendo que as vedações impostas na
primeira distribuição já foram integralmente cumpridas, estando esgotado o prazo de restrição
decorrente da primeira distribuição.
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Adicionalmente, a vedação não se aplicará nas hipóteses (i) de cessão ou empréstimo de Units que
vise ao desempenho da atividade de formador de mercado credenciado pela BM&FBOVESPA, (ii) de
empréstimo de Units ao Agente Estabilizador para a realização das atividades de estabilização do
preço das Units de emissão da Companhia, nos termos do Contrato de Estabilização, e (iii) descritas
nos instrumentos de lock-up.
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial de Units de emissão da
Companhia poderá prejudicar o valor de negociação das Units. Para mais informações sobre os
riscos relativos à venda de volume substancial de nossas Units, veja o fator de risco “A
venda expressiva de nossas Units após a Oferta poderá ter um efeito negativo
substancial sobre o preço de mercado dessas Units”, constante da seção “Fatores de
Risco relacionados à Oferta e às Units” deste Prospecto.
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CRONOGRAMA DA OFERTA
Segue abaixo um cronograma indicativo das etapas da Oferta, informando seus principais eventos a
partir da data de protocolo do pedido de análise prévia do registro da Oferta na ANBIMA:
Ordem dos
Eventos

(1)

Eventos

Data
prevista(1)

1

Protocolo na ANBIMA do pedido de análise prévia da Oferta, por meio do
procedimento simplificado previsto na Instrução CVM 471
Publicação do Fato Relevante comunicando o protocolo na ANBIMA do pedido
de análise prévia da Oferta, por meio do procedimento simplificado previsto
na Instrução CVM 471

12/03/13

2

Publicação do Aviso ao Mercado (sem os logos das Instituições Consorciadas)
Disponibilização do Prospecto Preliminar
Início do Roadshow
Início do Procedimento de Bookbuilding

11/04/13

3

Republicação do Aviso ao Mercado (com os logos das Instituições
Consorciadas)
Início do Período de Reserva

18/04/13

4

Encerramento do Período de Reserva

23/04/13

5

Encerramento do Roadshow
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Unit
Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando o Preço por
Unit
Assinatura do Contrato de Colocação e demais documentos relacionados à
Oferta

24/04/13

6

Concessão dos Registros da Oferta pela CVM
Publicação da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia
aprovando o Preço por Unit
Publicação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
Início do prazo para o exercício da Opção de Units Suplementares

25/04/13

7

Início de Negociação das Units objeto da Oferta na BM&FBOVESPA

26/04/13

8

Data de Liquidação

30/04/13

9

Fim do prazo para o exercício da Opção de Units Suplementares

24/05/13

10

Data Máxima para a Liquidação das Units Suplementares

29/05/13

11

Data Máxima de Publicação do Anúncio de Encerramento

24/10/13

Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações, a
critério da Companhia e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à
CVM e poderá ser considerada modificação da Oferta, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso ocorram
alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

Foi admitido o recebimento de reservas, a partir da data de republicação do Aviso ao Mercado, para
subscrição e/ou aquisição das Units, que somente serão confirmadas pelo subscritor e/ou
adquirente após o início do Período de Colocação.
Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, este cronograma
será alterado. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta
serão informados por meio de publicação de aviso no jornal “O Estado de S. Paulo” e na página da
Companhia na rede mundial de computadores (www.abrileducacao.com.br/ri).
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Para informações sobre os prazos, condições e preço de revenda no caso de alienação de Units
subscritas e/ou adquiridas pelos Coordenadores da Oferta, em decorrência do exercício da Garantia
Firme de Liquidação, nos termos descritos no Contrato de Colocação, veja “Informações Sobre a
Oferta – Regime de Distribuição da Oferta” deste Prospecto.
A Companhia e os Coordenadores da Oferta realizaram apresentações aos investidores (roadshow),
no período compreendido entre a data em que o Prospecto Preliminar foi divulgado e a data em
que foi determinado o Preço por Unit.
REGIME DE DISTRIBUIÇÃO DA OFERTA
Após (1) o encerramento do Período de Reserva, (2) a conclusão do Procedimento de Bookbuilding,
(3) a assinatura do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação Internacional, (4) a
concessão dos registros da Oferta pela CVM, (5) a publicação do Anúncio de Início e (6) a
disponibilização do Prospecto Definitivo, os Coordenadores da Oferta realizarão a distribuição das
Units de forma individual e não solidária, em regime de garantia firme de liquidação (sem
considerar as Units Suplementares), proporcionalmente e até os limites individuais abaixo:
Coordenador da Oferta

Nº de Units

% do Total

Itaú BBA ...................................................................................
BTG Pactual ..............................................................................
BofA Merrill Lynch......................................................................
Credit Suisse .............................................................................
Bradesco BBI ............................................................................
Total ...................................................................................

2.715.240
2.488.970
2.488.970
2.488.970
1.131.349
11.313.499

24,0%
22,0%
22,0%
22,0%
10,0%
100,0%

A garantia firme de liquidação consiste na obrigação individual e não solidária dos Coordenadores
da Oferta de liquidação das Units (sem considerar as Units Suplementares) que tenham sido
subscritas e/ou adquiridas, porém não liquidadas pelos seus respectivos investidores na Data de
Liquidação, na proporção e até o limite individual de garantia firme de cada um dos Coordenadores
da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação. A garantia firme de liquidação é vinculante a
partir do momento em que forem concedidos os registros da Oferta pela CVM, assinado o Contrato
de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional, disponibilizado o Prospecto Definitivo e
publicado o Anúncio de Início.
Caso as Units subscritas e/ou adquiridas por investidores não sejam totalmente liquidadas por esses
até a Data de Liquidação, cada Coordenador da Oferta liquidará, na Data de Liquidação, de forma
individual e não solidária, a totalidade do saldo resultante da diferença entre (1) o número de Units
da Oferta objeto da garantia firme de liquidação prestada pelos Coordenadores da Oferta, nos
termos do Contrato de Colocação e (2) o número de Units efetivamente colocadas e liquidadas por
investidores no mercado (sem considerar as Units Suplementares), pelo Preço por Unit. O preço de
revenda de tal saldo de Units junto ao público, pelos Coordenadores da Oferta, durante o Prazo de
Distribuição, será limitado ao Preço por Unit, observado que as atividades de estabilização não
estarão sujeitas a tais limites.
Não foi admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta.
INSTITUIÇÃO ESCRITURADORA DAS UNITS
A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração, custódia e
transferência das Units de nossa emissão é a Itaú Corretora de Valores S.A.
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NEGOCIAÇÃO DAS UNITS
Em 4 de julho de 2011, a Companhia celebrou o Contrato de Participação no Nível 2. As Units de
emissão da Companhia estão listadas no Nível 2 e são livremente negociadas na BM&FBOVESPA
sob o código “ABRE11”.
CONTRATO DE FORMADOR DE MERCADO
A Corretora foi contratada pela Companhia, por meio de contrato firmado em 6 de março de 2013,
para atuar na qualidade de formador de mercado das Units no âmbito da BM&FBOVESPA, conforme
a Instrução CVM nº 384, de 17 de março de 2003, o Regulamento do Formador de Mercado da
BM&FBOVESPA, o Regulamento de Operações da BM&FBOVESPA e demais regulamentos
pertinentes aos mercados administrados pela BM&FBOVESPA.
Os serviços de formador de mercado são prestados pela Corretora mediante o aluguel de Units de
emissão da Companhia, sendo que a Corretora não exercerá os direitos de voto inerentes a tais
Units. O Contrato de Formador de Mercado não prevê quantidade máxima de Units que serão
objeto dos serviços de formador de mercado da Companhia.
A Corretora receberá uma remuneração mensal de R$8.000,00 (oito mil reais), devida a partir do
13º mês de sua atuação.
Cópia do Contrato de Formador de Mercado poderá ser obtida com a Companhia, no endereço
indicado na seção “Informações Cadastrais da Companhia” deste Prospecto.
ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS, REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO
Nós, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta podemos requerer que a CVM nos
autorize a modificar ou revogar a Oferta, caso ocorram alterações posteriores, materiais e
inesperadas nas circunstâncias inerentes à Oferta existentes na data do pedido de registro da
distribuição, que resulte em um aumento relevante nos riscos assumidos por nós. Adicionalmente,
nós, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta poderemos modificar, a qualquer
tempo, a Oferta, a fim de melhorar seus termos e condições para os investidores, conforme
disposto no parágrafo 3º, do artigo 25 da Instrução CVM 400. Caso o requerimento de modificação
nas condições da Oferta seja aceito pela CVM, o prazo para distribuição da Oferta poderá ser
adiado em até 90 dias.
A revogação, suspensão ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente divulgada por meio
do jornal “O Estado de S. Paulo”, veículo também utilizado para divulgação do Aviso ao Mercado e
do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400 (“Anúncio de
Retificação”).
As Instituições Participantes da Oferta deverão se acautelar e se certificar, no momento do
recebimento das aceitações da Oferta, de que o manifestante está ciente de que a oferta original
foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições. Nessa hipótese, os investidores que
já tiverem aderido à Oferta deverão ser comunicados diretamente a respeito da modificação
efetuada, para que confirmem, no prazo de cinco dias úteis do recebimento da comunicação, o
interesse em manter a declaração de aceitação, presumida a manutenção em caso de silêncio,
conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400.
Com a publicação do Anúncio de Revogação, a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou posteriores
ao Anúncio de Revogação tornar-se-ão ineficazes, devendo ser restituídos integralmente aos
investidores aceitantes os valores dados em contrapartida às Units, no prazo de três dias úteis, sem
qualquer remuneração ou correção monetária e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos
tributos eventualmente incidentes, conforme disposto no artigo 26 da Instrução CVM 400.
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Os investidores que já tiverem aderido à Oferta terão o prazo de cinco dias úteis contados do
recebimento da comunicação direta acerca da modificação na Oferta, conforme dispõe o parágrafo
único do artigo 27 da Instrução CVM 400, para (i) confirmarem o interesse em manter sua
aceitação ou (ii) informarem sua decisão de revogar seu Pedido de Reserva junto à Instituição
Consorciada que tenha recebido o seu Pedido de Reserva. Serão considerados cientes dos termos
do Anúncio de Retificação e da comunicação acerca da modificação na Oferta, os investidores que
não revoguem expressamente suas ordens no Procedimento de Bookbuilding ou seus Pedidos de
Reserva. Nesta hipótese, as Instituições Participantes da Oferta presumirão que os investidores
pretendem manter a declaração de aceitação.
SUSPENSÃO E CANCELAMENTO
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (1) poderá suspender ou cancelar, a
qualquer tempo, uma oferta que (a) esteja se processando em condições diversas das constantes
da Instrução CVM 400 ou do seu registro, ou (b) tenha sido havida por ilegal, contrária à
regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo registro, e (2) deverá
suspender qualquer oferta quando verificar ilegalidade ou violação de regulamentos sanáveis. O
prazo de suspensão de uma oferta não poderá ser superior a 30 dias, prazo durante o qual a
irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os vícios
que determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da referida oferta e cancelar o
respectivo registro. Ademais, a rescisão do Contrato de Colocação importará no cancelamento dos
registros da Oferta.
A suspensão ou o cancelamento da Oferta será informado aos investidores que já tenham aceitado
a Oferta, sendo-lhes facultado, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação
até o quinto dia útil posterior ao recebimento da respectiva comunicação. Todos os investidores
que já tenham aceitado a Oferta, na hipótese de seu cancelamento, e os investidores que tenham
revogado a sua aceitação, na hipótese de suspensão, conforme previsto acima, terão direito à
restituição integral dos valores dados em contrapartida às Units, conforme o disposto no parágrafo
único do artigo 20 da Instrução CVM 400, no prazo de três dias úteis, sem qualquer remuneração
ou correção monetária e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos
eventualmente incidentes.
INADEQUAÇÃO DA OFERTA
Não há inadequação específica da Oferta a qualquer grupo ou categoria de investidor. A Oferta será
realizada por meio da Oferta de Varejo e da Oferta Institucional, as quais possuem como públicos
alvo Investidores Não-Institucionais e Investidores Institucionais, respectivamente. O investidor
deve verificar qual das ofertas supracitadas é adequada ao seu perfil. No entanto, o investimento
em renda variável, como no caso das Units, apresenta possibilidade de perdas patrimoniais e riscos,
inclusive àqueles relacionados às Units, a nós, ao setor em que atuamos, aos nossos acionistas e ao
ambiente macroeconômico do Brasil, e que devem ser cuidadosamente considerados antes da
tomada de decisão de investimento.
Para uma descrição acerca dos fatores de risco que devem ser cuidadosamente
analisados antes da decisão de investimento nas Units, veja seções “Sumário da
Companhia – Principais Fatores de Risco relativos à Companhia” e “Fatores de Risco
relacionados à Oferta e às Units” deste Prospecto, e os itens 4 e 5 do nosso Formulário
de Referência incorporado por referência a este Prospecto.
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E ACIONISTAS VENDEDORES E OS COORDENADORES DA OFERTA
COORDENADOR LÍDER

RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E O COORDENADOR LÍDER
Além do relacionamento referente à Oferta descrito neste Prospecto, a Companhia e sociedades de
seu grupo econômico mantêm relacionamento comercial com o Itaú BBA e/ou com as sociedades
integrantes de seu conglomerado econômico, incluindo operações financeiras, sendo as operações
relevantes, na data deste Prospecto, destacadas a seguir:
(i) serviços financeiros de cash management contratados entre setembro de 1992 e maio de 2012,
especificamente, (a) serviços de cobrança bancária, que foram, por prazo indeterminado,
totalizando um valor médio mensal de aproximadamente R$13 milhões. Não mantemos junto
ao Itaú BBA nenhum contrato de remuneração para este serviço; (b) serviços de folha de
pagamentos, por prazo indeterminado, para atender aproximadamente 2.700 funcionários da
Companhia e/ou controladas diretas ou indiretas, totalizando um valor médio mensal de
aproximadamente R$10,5 milhões. Não mantemos junto ao Itaú BBA nenhum contrato de
remuneração para este serviço; (c) prestação de serviços de cobrança SISPAG/boletos,
totalizando um valor médio mensal de aproximadamente R$155 milhões. Não mantemos junto
ao Itaú BBA nenhum contrato de remuneração para este serviço; e (d) prestação de serviço de
cobrança Sispag Tributos, totalizando um valor médio mensal de aproximadamente
R$1,5 milhões. Não mantemos junto ao Itaú BBA nenhum contrato de remuneração para este
serviço; e
(ii) operações de fiança, finame e capital de giro, celebradas entre maio de 2004 e março de 2013,
perfazendo montante total aproximado de R$13,2 bilhões com taxas entre 1,20% a.a e CDI +
3% a.a. e datas de vencimento entre agosto de 2013 e julho de 2022.
(iii) operações de leasing, celebradas entre março de 2010 e fevereiro de 2013, perfazendo
montante total aproximado de R$364,7 milhões com taxas entre 1,0 e 1,4% a.m e datas de
vencimento entre junho de 2013 e fevereiro de 2016.
(iv) operações de Repasse BNDES, celebradas entre julho de 2010 e outubro de 2012, perfazendo
montante total aproximado de R$2,9 bilhões com taxas entre 3,8% e 4,8% e datas de
vencimento entre outubro de 2013 e julho de 2015.
Adicionalmente, uma sociedade pertencente ao nosso grupo econômico está avaliando a
realização de uma oferta de distribuição pública de debêntures no montante aproximado de
R$280 milhões, a ser realizada com base na Instrução da CVM nº 476, com a participação do
Itaú BBA como coordenador, a qual, se concluída, contará com garantia fidejussória (fiança) a
ser prestada por nós.
Sociedades integrantes do grupo econômico do Itaú BBA possuem outros títulos e valores
mobiliários de emissão da Companhia, diretamente ou em fundos de investimento administrados
e/ou geridos por tais sociedades, adquiridas em operações regulares em bolsa de valores a preços
e condições de mercado. Todavia, a participação das sociedades integrantes do grupo econômico
do Itaú BBA em ações ou Units da Companhia não atinge, e não atingiu nos últimos 12 meses, 5%
do nosso capital social.
Por fim, o Itaú BBA assessorou a Companhia na aquisição da Wise Up, sendo que a remuneração
correspondente pelos serviços prestados ainda não foi paga e aguarda a conclusão da aquisição.
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Exceto pelas operações descritas acima, a Companhia não contratou o Itaú BBA e/ou sociedades de
seu conglomerado econômico para a realização de operações de financiamento, reestruturação
societária da Companhia e ofertas públicas de valores mobiliários emitidos pela Companhia nos
12 meses antecedentes ao pedido de registro da Oferta por meio do Procedimento Simplificado.
Não obstante, a Companhia poderá contratar, a qualquer tempo, o Itaú BBA e/ou sociedades de
seu conglomerado econômico para a realização de operações que incluam, mas não se limitem a,
operações de financiamento, reestruturação societária da Companhia, ofertas públicas de valores
mobiliários emitidos pela Companhia, assessoria em operações de fusões e aquisições e no
mercado de capitais, extensão de linhas de crédito, intermediação e negociação de títulos e valores
mobiliários, consultoria financeira, formador de mercado e outras operações necessárias à
condução das suas atividades.
O Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado econômico podem celebrar, no exterior, a pedido
de seus clientes, operações de derivativos tendo as Units como ativo de referência de acordo com
as quais se comprometerão a pagar seus clientes a taxa de retorno das Units, contra o recebimento
de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações com total return swap). Nesse sentido, o
Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado econômico podem adquirir Units na presente
Oferta como forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda,
preço ou outras condições da Oferta sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Itaú BBA
como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das informações
prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e o Itaú BBA
ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
RELACIONAMENTO ENTRE OS ACIONISTAS VENDEDORES E O ITAÚ BBA
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Itaú BBA e/ou com
sociedades de seu conglomerado econômico não mantém relacionamento comercial relevante com os
Acionistas Vendedores. Os Acionistas Vendedores poderão, no futuro, contratar o Itaú BBA ou
sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações comerciais usuais,
incluindo, dentre outras, assessoria em operações de fusões e aquisições e no mercado de capitais,
extensão de linhas de crédito, intermediação e negociação de títulos e valores mobiliários, consultoria
financeira, operações de câmbio e outras operações necessárias à condução das suas atividades.
Os Acionistas Vendedores declaram que o relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o
Itaú BBA não constitui conflito de interesses do Itaú BBA com relação à Oferta.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” deste Prospecto, não há qualquer outra
remuneração a ser paga, pela Companhia ou pelos Acionistas Vendedores, ao Itaú BBA, cujo
cálculo esteja relacionado ao Preço por Unit. Não obstante, nos termos do Contrato de
Estabilização, durante a Oferta, o Itaú BBA poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos
da(s) atividade(s) de estabilização do preço das Units.
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BTG PACTUAL

RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E O BTG PACTUAL
Para atendimento ao disposto no item 3.3.2 do Anexo III da Instrução CVM 400, além do
relacionamento referente à Oferta, o BTG Pactual, por meio do Fundo de Investimento
Multimercado Crédito Privado LS Investimento no Exterior (cuja totalidade de cotas é detida pelo
BTG Pactual) possui 5.000 units de nossa emissão (ABRE11), representativas de 0,006607% da
quantidade total de ações por nós emitidas (sem considerar as Units, as Units Adicionais e as Units
Suplementares). Por fim, o BTG Pactual assessorou a Wise Up na aquisição desta pela Companhia.
A Companhia contratou o BTG Pactual e a Corretora, que é uma sociedade controlada pelo BTG
Pactual, para a estabilização do Preço das Units no âmbito da Oferta e a Corretora como formadora
de mercado no âmbito do Contrato de Formador de Mercado. A Corretora receberá uma
remuneração mensal de R$8.000,00 (oito mil reais), devida a partir do 13º mês de sua atuação.
Para mais informações sobre a estabilização do Preço das Units e o Contrato de Formador de
Mercado, consulte as seções “Informações Relativas à Oferta – Estabilização do Preço das Units” e
“Informações Relativas à Oferta – Contrato de Formador de Mercado” deste Prospecto.
Sociedades integrantes do grupo econômico do BTG Pactual possuem outros títulos e valores
mobiliários de emissão da Companhia, diretamente ou em fundos de investimento administrados
e/ou geridos por tais sociedades, adquiridas em operações regulares em bolsa de valores a preços
e condições de mercado. Todavia, a participação das sociedades integrantes do grupo econômico
do BTG Pactual em Units ou ações da Companhia não atinge, e não atingiu nos últimos 12 meses,
5% do nosso capital social.
Exceto pelas operações descritas acima, a Companhia não contratou o BTG Pactual e/ou sociedades
de seu conglomerado econômico para a realização de operações de financiamento, reestruturação
societária da Companhia e ofertas públicas de valores mobiliários emitidos pela Companhia nos
12 meses antecedentes ao pedido de registro da Oferta por meio do Procedimento Simplificado.
Não obstante, a Companhia poderá contratar, a qualquer tempo, o BTG Pactual e/ou sociedades de
seu conglomerado econômico para a realização de operações que incluam, mas não se limitem a,
operações de financiamento, reestruturação societária da Companhia, ofertas públicas de valores
mobiliários emitidos pela Companhia, assessoria em operações de fusões e aquisições e no
mercado de capitais, extensão de linhas de crédito, intermediação e negociação de títulos e valores
mobiliários, consultoria financeira, formador de mercado e outras operações necessárias à
condução das suas atividades.
O BTG Pactual e/ou sociedades de seu conglomerado econômico podem celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações de derivativos tendo as Units como ativo de referência de
acordo com as quais se comprometerão a pagar seus clientes a taxa de retorno das Units, contra o
recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações com total return swap).
Nesse sentido, o BTG Pactual e/ou sociedades de seu conglomerado econômico podem adquirir
Units na presente Oferta como forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá
afetar a demanda, preço ou outras condições da Oferta sem, contudo, gerar demanda artificial
durante a Oferta.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do
BTG Pactual como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o BTG Pactual ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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RELACIONAMENTO ENTRE OS ACIONISTAS VENDEDORES E O BTG PACTUAL
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o BTG Pactual e/ou com
sociedades de seu conglomerado econômico não mantém relacionamento comercial relevante
com os Acionistas Vendedores. Os Acionistas Vendedores poderão, no futuro, contratar o BTG
Pactual ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações
comerciais usuais, incluindo, dentre outras, assessoria em operações de fusões e aquisições e no
mercado de capitais, extensão de linhas de crédito, intermediação e negociação de títulos e
valores mobiliários, consultoria financeira, operações de câmbio e outras operações necessárias à
condução das suas atividades.
Os Acionistas Vendedores declaram que o relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o
BTG Pactual não constitui conflito de interesses do BTG Pactual com relação à Oferta.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” deste Prospecto, não há qualquer outra
remuneração a ser paga, pela Companhia ou pelos Acionistas Vendedores, ao BTG Pactual, cujo
cálculo esteja relacionado ao Preço por Unit. Não obstante, nos termos do Contrato de
Estabilização, durante a Oferta, o BTG Pactual poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos
da(s) atividade(s) de estabilização do preço das Units.
BOFA MERRILL LYNCH

RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E O BOFA MERRILL LYNCH
Sociedades integrantes do grupo econômico do BofA Merrill Lynch possuem outros títulos e valores
mobiliários de emissão da Companhia, diretamente ou em fundos de investimento administrados
e/ou geridos por tais sociedades, adquiridas em operações regulares em bolsa de valores a preços
e condições de mercado. Todavia, a participação das sociedades integrantes do grupo econômico
do BofA Merrill Lynch em Units ou ações da Companhia não atinge, e não atingiu nos últimos
12 meses, 5% do nosso capital social.
Exceto pelas operações descritas acima, a Companhia não contratou o BofA Merrill Lynch e/ou
sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações de financiamento,
reestruturação societária da Companhia e ofertas públicas de valores mobiliários emitidos pela
Companhia nos 12 meses antecedentes ao pedido de registro da Oferta por meio do
Procedimento Simplificado.
Não obstante, a Companhia poderá contratar, a qualquer tempo, o BofA Merrill Lynch e/ou
sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações que incluam, mas não
se limitem a, operações de financiamento, reestruturação societária da Companhia, ofertas públicas
de valores mobiliários emitidos pela Companhia, assessoria em operações de fusões e aquisições e
no mercado de capitais, extensão de linhas de crédito, intermediação e negociação de títulos e
valores mobiliários, consultoria financeira, formador de mercado e outras operações necessárias à
condução das suas atividades.
O BofA Merrill Lynch e/ou sociedades de seu conglomerado econômico podem celebrar, no exterior,
a pedido de seus clientes, operações de derivativos tendo as Units como ativo de referência de
acordo com as quais se comprometerão a pagar seus clientes a taxa de retorno das Units, contra o
recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações com total return swap).
Nesse sentido, o BofA Merrill Lynch e/ou sociedades de seu conglomerado econômico podem
adquirir Units na presente Oferta como forma de proteção (hedge) para essas operações, o que
poderá afetar a demanda, preço ou outras condições da Oferta sem, contudo, gerar demanda
artificial durante a Oferta.
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A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do
BofA Merrill Lynch como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além
das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a
Companhia e o BofA Merrill Lynch ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
RELACIONAMENTO ENTRE OS ACIONISTAS VENDEDORES E O BOFA MERRILL LYNCH
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o BofA Merrill Lynch e/ou
com sociedades de seu conglomerado econômico não mantém relacionamento comercial
relevante com os Acionistas Vendedores. Os Acionistas Vendedores poderão, no futuro, contratar
o BofA Merrill Lynch ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de
operações comerciais usuais, incluindo, dentre outras, assessoria em operações de fusões e
aquisições e no mercado de capitais, extensão de linhas de crédito, intermediação e negociação
de títulos e valores mobiliários, consultoria financeira, operações de câmbio e outras operações
necessárias à condução das suas atividades.
Os Acionistas Vendedores declaram que o relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o
BofA Merrill Lynch não constitui conflito de interesses do BofA Merrill Lynch com relação à Oferta.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” deste Prospecto, não há qualquer outra
remuneração a ser paga, pela Companhia ou pelos Acionistas Vendedores, ao BofA Merrill Lynch,
cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Unit. Não obstante, nos termos do Contrato de
Estabilização, durante a Oferta, o BofA Merrill Lynch poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos
oriundos da(s) atividade(s) de estabilização do preço das Units.
CREDIT SUISSE

RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E O CREDIT SUISSE
Exceto pela Oferta, o Credit Suisse não possui atualmente qualquer relacionamento com a
Companhia. Não obstante, a Companhia poderá contratar, a qualquer tempo, o Credit Suisse e/ou
sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações que incluam, mas não
se limitem a, operações de financiamento, reestruturação societária da Companhia, ofertas públicas
de valores mobiliários emitidos pela Companhia, assessoria em operações de fusões e aquisições e
no mercado de capitais, extensão de linhas de crédito, intermediação e negociação de títulos e
valores mobiliários, consultoria financeira, formador de mercado e outras operações necessárias à
condução das suas atividades.
Sociedades integrantes do grupo econômico do Credit Suisse possuem outros títulos e valores
mobiliários de emissão da Companhia, diretamente ou em fundos de investimento administrados
e/ou geridos por tais sociedades, adquiridas em operações regulares em bolsa de valores a preços
e condições de mercado. Todavia, a participação das sociedades integrantes do grupo econômico
do Credit Suisse no capital social da Companhia não atinge, e não atingiu nos últimos 12 meses,
5% do nosso capital social.
A Companhia não contratou o Credit Suisse e/ou sociedades de seu conglomerado econômico para
a realização de operações de financiamento, reestruturação societária da Companhia e ofertas
públicas de valores mobiliários emitidos pela Companhia nos 12 meses antecedentes ao pedido de
registro da Oferta por meio do Procedimento Simplificado.
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O Credit Suisse e/ou sociedades de seu conglomerado econômico podem celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações de derivativos tendo as Units como ativo de referência de
acordo com as quais se comprometerão a pagar seus clientes a taxa de retorno das Units, contra o
recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações com total return swap).
Nesse sentido, o Credit Suisse e/ou sociedades de seu conglomerado econômico podem adquirir
Units na presente Oferta como forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá
afetar a demanda, preço ou outras condições da Oferta sem, contudo, gerar demanda artificial
durante a Oferta.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do
Credit Suisse como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o Credit Suisse ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
RELACIONAMENTO ENTRE OS ACIONISTAS VENDEDORES E O CREDIT SUISSE
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Credit Suisse e/ou com
sociedades de seu conglomerado econômico não mantém relacionamento comercial relevante
com os Acionistas Vendedores. Os Acionistas Vendedores poderão, no futuro, contratar o Credit
Suisse ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações comerciais
usuais, incluindo, dentre outras, assessoria em operações de fusões e aquisições e no mercado
de capitais, extensão de linhas de crédito, intermediação e negociação de títulos e valores
mobiliários, consultoria financeira, operações de câmbio e outras operações necessárias à
condução das suas atividades.
Os Acionistas Vendedores declaram que o relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o
Credit Suisse não constitui conflito de interesses do Credit Suisse com relação à Oferta.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” deste Prospecto, não há qualquer outra
remuneração a ser paga, pela Companhia ou pelos Acionistas Vendedores, ao Credit Suisse, cujo
cálculo esteja relacionado ao Preço por Unit. Não obstante, nos termos do Contrato de
Estabilização, durante a Oferta, o Credit Suisse poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos
oriundos da(s) atividade(s) de estabilização do preço das Units.
BRADESCO BBI
RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E O BRADESCO BBI
Além do relacionamento referente à Oferta descrito neste Prospecto, a Companhia mantêm
relacionamento comercial com o Bradesco BBI e/ou com as sociedades integrantes de seu
conglomerado econômico, incluindo operações financeiras, sendo elas, na data deste Prospecto, as
seguintes operações:
(i) serviços financeiros de cash management contratados por tempo indeterminado,
especificamente, (a) serviços de cobrança bancária, totalizando um valor médio mensal de
aproximadamente R$102,8 mil. Não mantemos junto ao Bradesco BBI nenhum contrato de
remuneração para este serviço; (b) prestação de serviços NET Empresa – Internet Banking,
totalizando um valor médio mensal de aproximadamente R$3,4 milhões. Não mantemos junto
ao Bradesco BBI nenhum contrato de remuneração para este serviço; (c) prestação de Sistema
de Pagamento de Tributos Eletrônic, totalizando um valor médio mensal de aproximadamente
R$515,7 mil. Não mantemos junto ao Bradesco BBI nenhum contrato de remuneração para
este serviço; e (d) serviços de pagamento eletrônico à fornecedores, totalizando um valor
médio mensal de aproximadamente R$985,7 mil. Não mantemos junto ao Bradesco BBI
nenhum contrato de remuneração para este serviço;
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(ii) operação de fiança celebrada em agosto de 2010, perfazendo montante total aproximado de
R$107,4 milhões, com taxa de juros de 1,75% a.a. e vencimento em outubro de 2014; e
(iii) operações de repasse do BNDES, celebradas entre agosto de 2010 e agosto de 2011,
perfazendo montante total de R$18,8 milhões com taxas entre TJLP+2,75% a.a. e TJLP + 1%
(426) + 3,25% a.a. e datas de vencimento entre julho de 2015 e janeiro de 2018.
O Bradesco BBI e/ou sociedades de seu conglomerado econômico detêm ainda valores mobiliários
de dívida relevantes emitidos pela Companhia e sociedades do seu grupo econômico, conforme a
tabela abaixo:
Título

Tomador/Devedor

Debêntures ........................ Gráfica e Editora Anglo S.A.

Data de
Aquisição

Data de
Vencimento

Valor Tomado

26/06/2012

18/06/2017

R$145.302.356,00

Sociedades integrantes do grupo econômico do Bradesco BBI possuem outros títulos e valores
mobiliários de emissão da Companhia, diretamente ou em fundos de investimento administrados
e/ou geridos por tais sociedades, adquiridas em operações regulares em bolsa de valores a preços
e condições de mercado. Todavia, a participação das sociedades integrantes do grupo econômico
do Bradesco BBI em Units ou ações da Companhia não atinge, e não atingiu nos últimos 12 meses,
5% do nosso capital social.
Exceto pelas operações descritas acima, a Companhia não contratou o Bradesco BBI e/ou
sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações de financiamento,
reestruturação societária da Companhia e ofertas públicas de valores mobiliários emitidos pela
Companhia nos 12 meses antecedentes ao pedido de registro da Oferta por meio do
Procedimento Simplificado.
Não obstante, a Companhia poderá contratar, a qualquer tempo, o Bradesco BBI e/ou sociedades
de seu conglomerado econômico para a realização de operações que incluam, mas não se limitem
a, operações de financiamento, reestruturação societária da Companhia, ofertas públicas de valores
mobiliários emitidos pela Companhia, assessoria em operações de fusões e aquisições e no
mercado de capitais, extensão de linhas de crédito, intermediação e negociação de títulos e valores
mobiliários, consultoria financeira, formador de mercado e outras operações necessárias à
condução das suas atividades.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do
Bradesco BBI como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o Bradesco BBI ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
RELACIONAMENTO ENTRE OS ACIONISTAS VENDEDORES E O BRADESCO BBI
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Bradesco BBI e/ou com
sociedades de seu conglomerado econômico não mantém relacionamento comercial relevante com
os Acionistas Vendedores. Os Acionistas Vendedores poderão, no futuro, contratar o Bradesco BBI
ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações comerciais usuais,
incluindo, dentre outras, assessoria em operações de fusões e aquisições e no mercado de capitais,
extensão de linhas de crédito, intermediação e negociação de títulos e valores mobiliários,
consultoria financeira, operações de câmbio e outras operações necessárias à condução das suas
atividades.
Os Acionistas Vendedores declaram que o relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o
Bradesco BBI não constitui conflito de interesses do Bradesco BBI com relação à Oferta.
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Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” deste Prospecto, não há qualquer outra
remuneração a ser paga, pela Companhia ou pelos Acionistas Vendedores, ao Bradesco BBI, cujo
cálculo esteja relacionado ao Preço por Unit. Não obstante, nos termos do Contrato de
Estabilização, durante a Oferta, o Bradesco BBI poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos
oriundos da(s) atividade(s) de estabilização do preço das Units.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Nós, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta recomendamos aos
investidores que, antes de tomar qualquer decisão de investimento relativa à Oferta,
leiam, nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco relativos à
Companhia” e “Fatores de Risco relacionados à Oferta e às Units” deste Prospecto e
nosso Formulário de Referência incorporado por referência a este Prospecto, incluindo
as seções 4 e 5, bem como nossas demonstrações financeiras e respectivas notas
explicativas também incorporadas por referência a este Prospecto, para uma maior
compreensão das nossas atividades e da Oferta.
A leitura deste Prospecto e do nosso Formulário de Referência incorporado por referência a este
Prospecto possibilita uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta, dos fatores de risco
e dos demais riscos a ela inerentes.
Nós e os Coordenadores da Oferta alertamos os investidores que estes deverão basear suas
decisões de investimento única e exclusivamente nas informações constantes do Prospecto
Preliminar, deste Prospecto Definitivo e do Formulário de Referência da Companhia, o qual se
encontra incorporado por referência aos Prospectos.
Os registros da Oferta pelo Procedimento Simplificado foram requeridos junto à ANBIMA em 12 de
março de 2013 e foram concedidos pela CVM em 25 de abril de 2013.
Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a Companhia e esta Oferta poderão ser obtidas
junto às Instituições Participantes da Oferta e à CVM nos endereços e telefones abaixo mencionados.
Este Prospecto está disponível, em sua versão mais recente, a partir desta data, nos endereços
e/ou websites indicados abaixo:
COMPANHIA
Abril Educação S.A.
Avenida Otaviano Alves de Lima, 4.400 – 4º/7º andar
02909-900 – São Paulo, SP, Brasil
At.: Sr. Fabio Carvalho e Sra. Sandra Matsumoto
Tel.: + 55 (11) 3990-1601 e + 55 (11) 3990-1443
Fax: + 55 (11) 3990-1512
website: http://abrileducacao.com.br/ri (neste website acessar o menu “Informações Financeiras” e
clicar em “Prospecto”, em seguida selecionar o ano “2013” e consultar o “Prospecto Definitivo
Oferta Pública”)
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ACIONISTAS VENDEDORES
BR Educacional Fundo de Investimento em Participações
At.: Sr. Manoel Cordeiro Silva Filho
Av. Borges de Medeiros 633, Sala 602
22430-041 – Rio de Janeiro, RJ
Tel.: + 55 (21) 3503-3600
Fax: + 55 (21) 3503-3601
FIP Brasil de Governança Corporativa
At.: Sr. Manoel Cordeiro Silva Filho
Av. Borges de Medeiros 633, Sala 602
22430-041 – Rio de Janeiro, RJ
Tel.: + 55 (21) 3503-3600
Fax: + 55 (21) 3503-3601
Giancarlo Francesco Civita
Av. das Nações Unidas 7.221, 24º andar
05425-902 – São Paulo, SP
Victor Civita
Av. das Nações Unidas 7.221, 24º andar
05425-902 – São Paulo, SP
Roberta Anamaria Civita
Av. das Nações Unidas 7.221, 24º andar
05425-902 – São Paulo, SP
COORDENADORES DA OFERTA
Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.400, 4º andar
04538-132 – São Paulo, SP, Brasil
At.: Sra. Renata Dominguez
Tel.: + 55 (11) 3708-8496
Fax: + 55 (11) 3708-8107
website: www.itau.com.br/itaubba-pt/, em tal página, acessar “Ofertas Públicas” no menu “Nossos
Negócios”, e, a seguir, clicar em “Oferta de Follow On da Abril Educação S.A. – Prospecto
Definitivo”)
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.477, 14º andar
04538-133 – São Paulo, SP, Brasil
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel.: + 55 (11) 3383-2000
Fax: + 55 (11) 3383-2001
website: https://www.btgpactual.com/home/InvestmentBank.aspx/InvestmentBanking/MercadoCapitais
– (neste website, clicar em “2013” e a seguir em “Prospecto Definitivo” logo abaixo de “Distribuição
Pública Primária e Secundária de Units de Emissão da Abril Educação S.A.”)
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Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 18º andar
04538-132 – São Paulo, SP
Tel.: + 55 (11) 2188-4000
Fax: + 55 (11) 2188-4009
At.: Sr. João Paulo Torres
website: www.merrilllynch-brasil.com.br (neste website, acessar “ABRIL EDUCAÇÃO” e clicar em
“Prospecto Definitivo”)
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr. nº 700, 10º, 11º, 12º, 13º e 14º andares (parte)
04542-000 – São Paulo, SP, Brasil
At.: Sr. Marcelo Millen
Tel.: +55 (11) 3701-6401
Fax: +55 (11) 3701-6912
website: https://br.credit-suisse.com/ofertas/(neste website acessar “Abril Educação S.A.” e clicar
em “Prospecto Definitivo”)
Banco Bradesco BBI S.A.
Avenida Paulista, n.º 1.450, 8º andar
01310-917 – São Paulo, SP
Tel.: + 55 (11) 2178-4800
Fax: + 55 (11) 2178-4880
At.: Sr. Glenn Mallett
website: http://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste website entrar
em “Ofertas Públicas”, acessar “Abril Educação S.A.” e, posteriormente, “Prospecto Definitivo”)
INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS
Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas poderão ser obtidas no website da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br).
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM
Rua Sete de Setembro nº 111, 5º andar
CEP 20050-006 – Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Tel.: +55 (21) 3233-8686
ou
Rua Cincinato Braga nº 340, 2º, 3º e 4º andares
CEP 01333-010 – São Paulo, SP, Brasil
Tel.: +55 (11) 2146-2006
www.cvm.gov.br (neste website, acessar, na página inicial, “ITR, DFP, IAN, IPE, FC. FR e outras
Informações” e digitar “Abril” no campo disponível. Em seguida, acessar “Abril Educação S.A.”,
“Prospecto de Distribuição Pública” e clicar no link referente ao Prospecto Definitivo)
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BM&FBOVESPA S.A. – BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS
http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresaswebsite
listadas/ResumoInformacoesRelevantes.aspx?codigoCvm=22551&idioma=pt-br
(neste
acessar “Prospecto de Distribuição Pública” e, posteriormente, clicar no “Prospecto de Distribuição
Pública”, logo acima de “Prospecto Definitivo”)
ANBIMA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS
http://cop.anbima.com.br (neste website, acessar “Acompanhar Análise de Oferta”, clicar em “Abril
Educação S.A.”, em seguida clicar no link referente ao “Prospecto Definitivo”)
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OPERAÇÕES VINCULADAS À OFERTA
Não existem empréstimos em aberto vinculados à Oferta que os Coordenadores da Oferta
tenham nos concedido, ou a nossos Acionistas Controladores ou a sociedades que controlamos
ou aos Acionistas Vendedores ou sociedades por eles Controladas. Para informações adicionais
sobre as operações que envolvem os Coordenadores da Oferta e/ou sociedades de seu
conglomerado econômico, nós e os Acionistas Vendedores, veja a seção “Informações Relativas à
Oferta – Relacionamento entre a Companhia e Acionistas Vendedores e os Coordenadores da
Oferta” deste Prospecto.
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APRESENTAÇÃO DOS COORDENADORES DA OFERTA
BANCO ITAÚ BBA S.A.
O Itaú BBA é o banco de atacado brasileiro do conglomerado Itaú Unibanco. Com trajetória que
acredita estar marcada por associações bem-sucedidas e visão para oferecer os melhores produtos
e serviços para empresas, o Itaú BBA é resultado da fusão dos bancos BBA e das áreas corporate
do Banco Itaú S.A. e Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. Em 31 de dezembro de 2011, o
Itaú BBA apresentou, conforme suas demonstrações financeiras, os seguintes resultados: ativos de
R$191,6 bilhões, patrimônio líquido de R$10,4 bilhões e lucro líquido de R$2,6 bilhões.
A história do Itaú BBA começa com o BBA Creditanstalt, fundado em 1988 em São Paulo, por
Fernão Bracher e Antonio Beltran, em parceria com o Bank Austria Creditanstalt. A atuação do
banco estava voltada para operações financeiras bancárias, com características de atacado, e
destaque para underwriting, hedge, crédito e câmbio. Em 1991, foi a única instituição brasileira a
coordenar o consórcio de bancos estrangeiros para investimentos no programa de privatização de
empresas estatais no país. Ainda no mesmo ano, recebeu autorização do BACEN para operar
subsidiária em Bahamas e atender demanda de clientes na área internacional.
Em 1994, assinou acordo de cooperação com a administradora de recursos Paribas Capital. No ano
seguinte, juntou-se ao Capital Group, de Los Angeles, para formar a administradora de fundos BBA
Capital. Em 1996, adquiriu a Financiadora Mappin e criou a Fináustria, especializada em
financiamento de veículos. Nessa época, já contava com sucursais em Campinas, Rio de Janeiro,
Porto Alegre e Belo Horizonte.
Em 2001, o BBA tem novo parceiro de negócios, em razão da compra do Creditanstalt pelo grupo
alemão HVB. No ano seguinte, a associação com o Grupo Icatu fez surgir duas empresas: a BBA
Icatu Corretora e a BBA Icatu Investimentos. No final de 2002, ocorreu a associação com o Banco
Itaú S.A., surgindo assim uma nova instituição: o Itaú BBA. Com gestão autônoma para conduzir
todos os negócios de clientes corporativos e banco de investimento do grupo, passa a contar com a
base sólida de capital e liquidez do Itaú e a especialização e destacada atuação do BBA no
segmento de atacado.
Em 2005, o Itaú BBA ampliou as atividades de banco de investimentos e acredita ter se
consolidado rapidamente como um importante player de mercado em fusões e aquisições,
equities e renda fixa local.
A partir de 2008, iniciou expansão de suas atividades em renda fixa internacional e produtos
estruturados.
Em 2009, o BACEN aprovou a associação entre o Itaú e o Unibanco. O Itaú BBA uniu-se com a área
corporate do Unibanco, e ainda concentrou as atividades de tesouraria institucional do grupo, tendo
como desafio ser o melhor banco de atacado, investimento e tesouraria da América Latina.
Atividade de Investment Banking do Itaú BBA A área de investment banking do Itaú BBA oferece
assessoria a clientes corporativos e investidores na estruturação de produtos de banco de
investimento, incluindo renda variável, renda fixa e fusões e aquisições.
Em renda variável, o Itaú BBA oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e
secundárias de ações e de Deposit Receipts (“DRs”), ofertas públicas para aquisição e permuta de
ações, além de assessoria na condução de processos de reestruturação societária de companhias
abertas e trocas de participações acionárias. A condução das operações é realizada em conjunto
com a Itaú Corretora de Valores S.A., que tem relacionamento com investidores domésticos e
internacionais e possui reconhecida e premiada estrutura independente de pesquisa, tendo
recebido o prêmio de casa de research Brasil pela Institutional Investor em 2010, 2011 e 2012.
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Em 2011, o Itaú BBA atuou como coordenador e bookrunner de ofertas públicas iniciais e
subsequentes que totalizaram R$15,5 bilhões. No ranking da ANBIMA divulgado em 2012, o
banco fechou o ano de 2011 em primeiro lugar em número de ofertas com participação no
mercado de 82,6%.
No segmento de renda fixa, o Itaú BBA conta com equipe dedicada para prover aos clientes
diversos produtos no mercado doméstico e internacional, tais como: notas promissórias,
debêntures, commercial papers, fixed e floating rate notes, fundos de investimento em direitos
creditórios (FIDC) e certificados de recebíveis imobiliários (CRI). Em 2011, o Itaú BBA participou de
operações de debêntures, notas promissórias de securitização que totalizaram R$15,8 bilhões de
reais. De acordo com o ranking da ANBIMA, o Itaú BBA foi classificado em primeiro lugar no
ranking 2011 de distribuição de operações em renda fixa e securitização. A participação de mercado
somou 28,9%.
A área de fusões e aquisições do Itaú BBA, que o Itaú BBA acredita ser altamente especializada,
oferece aos clientes estruturas e soluções que entende serem altamente eficientes para assessoria,
coordenação, execução e negociação de aquisições, desinvestimentos, fusões e reestruturações
societárias. O Itaú BBA acredita que a área detém acesso amplo e privilegiado a investidores
estratégicos e financeiros para assessorar clientes na viabilização de movimentos societários.
De acordo com o ranking de fusões e aquisições da Thomson Finance, com base no número de
operações realizadas em 2011, o Itaú BBA ficou em segundo lugar, com 38 transações.
Adicionalmente, o Itaú BBA tem sido amplamente reconhecido como um dos melhores bancos de
investimento do Brasil por instituições como Global Finance, Latin Finance e Euromoney. Nos
últimos três anos, foi considerado o melhor Banco de Investimento no Brasil, pela revista Global
Finance, publicação americana especializada em análises sobre empresas e instituições financeiras
dos cinco continentes.
BTG PACTUAL
O Banco Pactual S.A. foi fundado em 1983 como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. Em
2006, o UBS A.G., instituição global de serviços financeiros, e o Banco Pactual S.A. associaram-se
para criar o Banco UBS Pactual S.A. Em 2009, o Banco UBS Pactual S.A. foi adquirido pelo grupo BTG
Investments, formando o BTG Pactual. O BTG Pactual tem como foco principal as áreas de pesquisa,
finanças corporativas, mercado de capitais, fusões e aquisições, wealth management, asset
management e sales and trading (vendas e negociações).
No Brasil, possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Porto
Alegre e Recife. Possui, ainda, escritórios em Londres, Nova Iorque, Hong Kong, Santiago, Lima,
Medellín e Bogotá.
Na área de asset management, as estratégias de investimento são desenhadas para clientes
institucionais, clientes private, empresas e parceiros de distribuição. Na área de wealth
management, o BTG Pactual oferece uma ampla seleção de serviços personalizados, que variam
desde asset management a planejamento sucessório e patrimonial. O BTG Pactual também oferece
serviços de sales and trading (vendas e negociações) em renda fixa, ações e câmbio na América
Latina, tanto em mercados locais quanto internacionais. Na área de investment banking, o BTG
Pactual presta serviços para diversos clientes em todo o mundo, incluindo serviços de subscrição
nos mercados de dívida e ações públicos e privados, assessoria em operações de fusões e
aquisições e produtos estruturados personalizados.
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O BTG Pactual é o líder no ranking de ofertas de ações do Brasil de 2004 a 2012 pelo número de
operações, participando de um total de mais de 150 operações no período, segundo o ranking da
base de dados internacional Dealogic. Além disso, ficou em 1º lugar em volume e em número de
ofertas em 2012 (Dealogic) e sempre em posição de liderança com base em outros rankings desde
2004 (ANBIMA e Bloomberg).
Demonstrando a sua força no Brasil, o BTG Pactual foi eleito em 2010 e em 2011 como o “Brazil’s
Equity House of the Year”, segundo a Euromoney. O BTG Pactual foi também eleito por três vezes
“World’s Best Equity House” (Euromoney, em 2003, 2004 e 2007), além de “Equity House of the
Year” (IFR, 2007). Sua atuação e grande conhecimento sobre a América Latina renderam seis vezes
o título de “Best Equity House Latin America” (Euromoney de 2002 a 2005 e 2007 a 2008) e o título
de “Best Investment Bank” (Global Finance em 2011) Como principal suporte a seus investidores, o
BTG Pactual sempre investiu fortemente na sua equipe de equity research, buscando os melhores
profissionais do mercado para a atuação junto ao grupo de investidores. Seus investimentos na
área renderam o título de “#1 Equity Research Team Latin America” em 2012, bem como no
período de 2003 a 2007 (Institutional Investor).
No entanto, sua expertise é demonstrada pela forte atuação no Brasil, onde o BTG Pactual foi
reconhecido pela sua atuação nos últimos oito anos, como primeiro colocado no ranking da
Institutional Investor de 2003 a 2009 e segundo colocado em 2010 e 2011, segundo o ranking
publicado pela revista Institutional Investor.
O BTG Pactual apresentou forte atuação em 2010 no mercado de ofertas públicas de renda
variável, participando das ofertas de follow-on do Banco do Brasil, JBS, Even, PDG Realty,
Petrobras, Lopes, Estácio Participações e Anhanguera Educacional, bem como da abertura de
capital da Aliansce, Multiplus, OSX, EcoRodovias, Mills, Júlio Simões e Brasil Insurance. Esta posição
foi alcançada em função do forte relacionamento do BTG Pactual com seus clientes, com sua
atuação constante e de acordo com a percepção de valor agregado para suas operações, fato
comprovado pela sua atuação em todas as operações de follow-on das empresas nas quais
participou em sua abertura de capital. Em 2011, realizou as seguintes ofertas: follow-on de
Tecnisa, Ternium, Direcional, Gerdau, BR Malls, e Kroton; e as ofertas públicas iniciais de QGEP,
IMC, T4F, Magazine Luiza e Brazil Pharma. Deve-se destacar também que o BTG Pactual atuou
como coordenador líder e lead settlement agent na oferta de Gerdau, a qual foi registrada no Brasil
e SEC e coordenada apenas por bancos brasileiros. Em 2012, o BTG Pactual participou da oferta
pública inicial de Locamérica, Unicasa e de sua própria oferta pública inicial e do follow-on de
Fibria, Brazil Pharma, Suzano, Taesa, Minerva, Equatorial e Aliansce.
Como assessor financeiro em fusões e aquisições, o BTG Pactual também apresentou forte atuação
ficando em primeiro lugar no ranking de fusões e aquisições em 2010 e 2011, de acordo com a
Thomson Reuters, conforme informações em 31 de dezembro em 2010 e 31 de dezembro de 2011.
O BTG Pactual assessorou seus clientes em importantes transações de fusões e aquisições em
2010, como a fusão da TAM com a LAN, joint-venture entre Cosan e Shell, consolidação da
participação detida pela Petrobras em Braskem e Quattor e venda de participação minoritária no
Teuto para a Pfizer; em 2011, também participou de importantes transações, tais como aquisição
do controle da Usiminas pela Ternium, assessor dos controladores da Schincariol na venda do
controle para a Kirin, fusão da Vanguarda com a Brasil Ecodiesel e venda da WTorre Properties
para a BR Properties. Em 2012, o BTG Pactual assessorou seus clientes em importantes transações,
tais como parceria da MPX com a E.ON, aquisição do controle da Comgás pela Cosan, aquisição dos
ativos da OHL Brasil pela Abertis e consolidação do controle da EcoRodovias pela CR Almeida.
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BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A.
O Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. está presente no Brasil desde 1953, contando
com uma estrutura de aproximadamente 400 funcionários, com foco na intermediação e
negociação de títulos de renda fixa e variável, em operações de câmbio e na prestação de serviços
de banco de investimentos, incluindo a assessoria financeira em operações de fusões e aquisições,
reestruturações e no mercado de capitais.
A fusão global entre os grupos Merrill Lynch e Bank of America resultou no que acreditamos ser um
dos maiores conglomerados financeiros do mundo e um dos líderes mundiais na negociação e
intermediação de títulos e valores mobiliários, na prestação de serviços de banco de investimentos
e de finanças corporativas, na gestão de ativos e grandes riquezas e na prestação de serviços de
gestão de tesouraria.
O conglomerado Bank of America Merrill Lynch atende clientes nos segmentos de pessoa física,
pequenos e médios negócios e também grandes empresas, oferecendo uma vasta gama de
produtos e serviços de banco comercial, banco de investimentos, gestão de ativos e de risco. Sua
ampla plataforma nos Estados Unidos da América serve mais de 59 milhões de clientes a partir de
suas mais de 6.100 agências, mais de 18.000 ATMs e um sistema online que atende mais de 25
milhões de usuários ativos.
O grupo atua em mais de 150 países, possuindo relacionamento com 99% das 500 maiores
companhias de acordo com a U.S. Fortune e 83% das 500 maiores companhias de acordo com a
Fortune Global. As ações da Bank of America Corporation (NYSE: BAC), controladora do BofA
Merrill Lynch, fazem parte do índice Dow Jones Industrial Average e são listadas na New York
Stock Exchange.
Nas Américas, está entre os principais bancos em emissões de dívida e equity e na assessoria
em operações de fusões e aquisições, tendo recentemente atingido uma das principais posições
em levantamento de capital para empresas considerando o valor agregado de operações de
equity, bonds e financiamentos, de acordo com a Dealogic. A transferência indireta do controle
do BofA Merrill Lynch ao Bank of America, no Brasil, encontra-se pendente de autorização pelo
Banco Central.
CREDIT SUISSE
Fundado em 1856, a estratégia do Credit Suisse é atuar no mercado com uma estrutura de
negócios integrada e centrada no cliente. O Credit Suisse oferece aos seus clientes uma completa
linha de produtos e serviços por meio de suas três divisões principais de negócios: Private Banking,
Investment Banking e Asset Management. O Credit Suisse procura estabelecer parcerias de longo
prazo e desenvolver soluções financeiras inovadoras para atender às necessidades de seus clientes.
O Credit Suisse está presente em mais de 50 países com mais de 46 mil empregados de
aproximadamente 100 diferentes nacionalidades. As ações de emissão do Credit Suisse Group
(CSGN) são negociadas na Suíça (SWX) e na forma de ADS (CS) em Nova York (NYSE). Os ratings
de longo prazo do Credit Suisse Group são: Moody’s Aa2, Standard & Poor’s A–, Fitch Ratings A. Em
1998, o Banco de Investimentos Garantia S.A. foi adquirido pelo Credit Suisse First Boston. Em 16
de janeiro de 2006, as operações globais do Credit Suisse foram unificadas sob uma mesma marca,
e a razão social do CSFB passou a ser Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.
A solidez do Banco no Brasil é refletida na classificação de crédito de AAA (bra) em Moeda Nacional
– Longo Prazo, atribuída em fevereiro de 2012 pela Fitch Ratings, agência independente de
classificação de risco. O Credit Suisse atua no Brasil com operações de crédito, emissão de ações e
títulos, abertura de capital (IPO), fusões e aquisições de empresas (M&A), corretagem, tesouraria,
private banking e administração de recursos de terceiros.
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O objetivo do Credit Suisse é ser o banco preferencial dos melhores empresários, empresas e
investidores do Brasil. Em 1º de novembro de 2007, o Credit Suisse concretizou sua associação
com a Hedging-Griffo, adquirindo participação majoritária na referida empresa. Essa associação foi
um passo importante para consolidar a estratégia do Credit Suisse de prover soluções integradas,
solidificando sua posição entre os grandes bancos do País. Na área de Investment Banking, o Credit
Suisse tem vasto conhecimento local e experiência significativa em fusões e aquisições, colocações
primárias e secundárias de ações e instrumentos de dívida, mantendo a liderança consolidada
nessa área no Brasil:
•

Líder no ranking de emissão de ações do Brasil de 2005 a 2007 de acordo com Securities Data Co.;

•

Líder no ranking de oferta pública inicial (IPO) do Brasil de 2007 a 2008 e 2010, de acordo com
Securities Data Co.; e

•

Líder no ranking de fusões e aquisições do Brasil de 2007 a 2009, de acordo com Securities
Data Co.

O Credit Suisse foi eleito “Latin America Equity House of the Year” em 2011 e Banco do ano (2009)
pela International Financing Review. Em 2010, o Credit Suisse foi reconhecido como o ‘‘Melhor
Banco Global’’, ‘‘Melhor Banco de Investimentos para Mercados Emergentes’’, ‘‘Melhor Banco de
Investimentos da América Latina’’, ‘‘Melhor M&A House da América Latina’’ e ‘‘Melhor M&A House
do Brasil’’, pela revista Euromoney.
Além disso, foi eleito ‘‘Best Investment Bank in Latin America’’ (Revista LatinFinance, fevereiro de
2008) pelo quarto ano consecutivo e ‘‘Best M&A house’’ (2008). Também foi eleito em 2008 o
melhor banco de investimentos dos últimos 20 anos pela Revista LatinFinance. O banco também
desempenhou papel de liderança em duas transações às quais a revista se referiu como as
‘‘Melhores Operações’’ das últimas duas décadas. São elas a aquisição da Inco pela Companhia Vale
do Rio Doce por US$19,2 bilhões em 2006 financiada pela oferta de títulos internacionais da
Companhia Vale do Rio Doce de US$3,75 bilhões em duas tranches e por uma oferta local em
Reais, ambas lideradas pelo Credit Suisse e a abertura de capital (IPO) da BOVESPA em 2007, no
valor de US$3,2 bilhões. Recentemente, José Olympio Pereira foi eleito o "Melhor Banqueiro" dos
últimos 20 anos por sua dedicação no atendimento aos clientes, seu compromisso de longo prazo e
incentivo à inovação nos mercados de capitais da América Latina.
A Corretora de Valores do Credit Suisse é a maior do Brasil em termos de volume negociado,
conforme dados da BM&FBOVESPA. Segundo a CBLC, em 2012, negociamos R$328 bilhões, o
equivalente a 9.2% do volume negociado na BMF&Bovespa. Ainda, somos o maior formador de
mercado do país, tanto em volume financeiro negociado, como em número de negócios, de acordo
com dados da BM&FBOVESPA. Somos atualmente formadores de mercado de 23 ações de
companhias de vários setores, incluindo pequenas, médias e grandes, listadas no IBX-50, IBX-100 e
no Ibovespa, conforme dados da BM&FBOVESPA. Nosso volume negociado foi cerca de R$34
bilhões em 2012, com uma média de participação de 28% do volume e 35% do número de
negócios dessas ações, de acordo com dados da BM&FBOVESPA.
Além disso, no que tange a responsabilidade cultural e social, ao longo de 2008, 2009, 2010 e
2011, o Credit Suisse e suas subsidiárias direcionaram e continuarão direcionando recursos para
projetos culturais e sociais. Destacam-se, entre os projetos e instituições apoiados, a Osesp
(Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo), a OSB (Orquestra Sinfônica Brasileira), o MAM
(Museu de Arte Moderna) de São Paulo, a Sociedade Cultura Artística e a TUCCA (Associação para
Crianças e Adolescentes com Câncer). O suporte a essas iniciativas apoia-se na convicção de que o
Credit Suisse deve participar de ações que contribuam tanto para o retorno a seus acionistas,
clientes e empregados quanto para o desenvolvimento cultural e social do Brasil.
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BANCO BRADESCO BBI
Banco de Investimento do Bradesco, o Bradesco BBI é responsável pela originação e execução de
fusões e aquisições e pela originação, estruturação, sindicalização e distribuição de operações de
renda fixa e renda variável, no Brasil e exterior.
O Bradesco BBI foi eleito o “Best Investment Bank 2012 in Brazil” pela Global Finance Magazine,
tendo assessorado, no ano de 2012, 174 transações de Investment Banking, com volume de
aproximadamente R$155,3 bilhões.
O Bradesco BBI obteve os seguintes destaques em 2012:
•

Em ofertas de renda variável, o Bradesco BBI encerra o ano de 2012 na 2ª posição do Ranking
da ANBIMA, marcando presença em IPOs e Follow-ons que foram a mercado. Considerando as
ofertas públicas registradas na CVM em 2012, participou como Coordenador e Joint Bookrunner
em seis ofertas de destaque: (i) Follow-on da Qualicorp, com valor de R$759 milhões; (ii) IPO
do Banco BTG Pactual, maior oferta pública inicial de ações do Brasil em 2012 e uma das
maiores do mundo, no valor de R$3,2 bilhões; (iii) IPO da BR Pharma, no valor de R$553
milhões; (iv) Follow-on da Suzano Celulose e Papel, no valor de R$1,5 bilhão; (v) Follow-on da
Equatorial Energia, no valor de R$1,4 bilhão e (vi) Follow-on da Marfrig Alimentos, no valor de
R$1,05 bilhão.

•

Com importantes transações realizadas, o Bradesco BBI conclui o ano de 2012, com grande
destaque em Renda Fixa. Em 2012 o Bradesco BBI coordenou 107 operações no Mercado
Doméstico, em ofertas que totalizaram mais de R$46,8 bilhões. O Bradesco BBI também ocupa
posição de destaque em Securitizações, segundo o Ranking ANBIMA. No mercado internacional,
o Bradesco BBI vêm ampliando sua presença em distribuição no exterior, tendo atuado no ano
como Joint Bookrunner em quatorze emissões de Bonds que ultrapassaram o montante de
US$12 bilhões. Em Project Finance, o Bradesco BBI é o atual líder do ranking ANBIMA na
categoria Estruturador de Financiamento de Projetos, considerando as operações de curto e
longo prazos. No ano de 2012, o Bradesco BBI esteve envolvido em assessoria e estruturação
financeira em mais de 30 projetos que totalizaram cerca de R$60 bilhões de reais em
investimentos, concluindo transações nos setores de geração de energia, transmissão de
energia, complexos portuários, mineração, logística, além de petróleo e gás.

•

Ainda em 2012, em relação à fusões e aquisições, o Bradesco BBI classificou-se entre os
principais bancos que assessoraram M&A no Brasil, conforme divulgado pela ANBIMA, atuando
em operações significativas para o mercado, com mais de R$42,0 bilhões de reais em transações
anunciadas no período. Dentre as transações anunciadas no ano de 2012, destacamos:
(i)

Assessoria à GM na aquisição das operações européias, latino-americanas e chinesas da
Ally Financial;

(ii)

Assessoria ao Grupo Rede e aos seus acionistas na venda para a CPFL Energia e para a
Equatorial;

(iii)

Assessoria à Alpargatas na aquisição de uma participação na Osklen;

(iv)

Assessoria ao Carlyle na aquisição da Tok&Stock e da Ri Happy;

(v)

Assessoria na venda da Celpa;

(vi)

Assessoria na Oferta Pública de Aquisição (OPA) de fechamento de capital da Marisol;

(vii) Assessoria na venda da Usina Passos para Olam Int’l;
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(viii) Assessoria na venda do controle da Multiner para o Grupo Bolognesi;
(ix)

Assessoria na aquisição da Comgás pela Cosan;

(x)

Assessoria na aquisição de 50% da Tecondi pela Aba Participações e posterior venda de
100% da Tecondi para Ecorodovias;

(xi)

Assessoria na aquisição de ativos de transmissão de energia da Cemig pela TAESA;

(xii) Assessoria na aquisição da Salfer pela Máquina de Vendas;
(xiii) Assessoria na aquisição da Cimpor pela Camargo Correa;
(xiv) Assessoria na aquisição da Pargim Empreendimentos e Participações S.A. pela Aliansce
Shopping;
(xv) Assessoria à LAN no fechamento de capital da TAM perante a BM&FBovespa;
(xvi) Assessoria à MPX Energia S.A. na venda de parte de seu capital à E-on; e
(xvii) Assessoria à JBS no spin-off e listagem da Vigor na BM&FBovespa; e
Por fim, o Banco Bradesco S.A., controlador do Bradesco BBI, é atualmente um dos maiores bancos
múltiplos privados do país, conforme dados da Bloomberg, e está presente em todos os municípios
brasileiros e em diversas localidades no exterior. O Bradesco mantém uma rede de atendimento
alicerçada em modernos padrões de eficiência e tecnologia que atende mais de 25,7 milhões de
correntistas. Clientes e usuários têm à disposição 68,9 mil pontos de atendimento, destacando-se
4,6 mil agências. Conforme divulgado em nossas demonstrações financeiras de 30 de dezembro de
2012, em 2012, o lucro líquido do Banco Bradesco S.A. foi de R$11,5 bilhões de reais, enquanto o
ativo total e patrimônio líquido totalizaram R$879,0 bilhões e R$70,0 bilhões, respectivamente.
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS UNITS
O investimento nas Units envolve alto grau de risco. Antes de tomar qualquer decisão
de investimento, os investidores em potencial devem analisar cuidadosamente todas as
informações contidas no nosso Formulário de Referência – sobretudo os fatores de
risco descritos no item “4. Fatores de Risco” e no item “5. Riscos de Mercado”, nossas
demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas incorporadas a este
Prospecto por referência; os fatores de risco constantes da seção “Sumário da
Companhia – Principais Fatores de Risco relativos à Companhia” do presente Prospecto,
bem como os fatores de risco descritos abaixo. A leitura deste Prospecto não substitui a
leitura do Formulário de Referência.
Para os fins desta seção, a indicação de que um risco, incerteza ou problema pode ou terá “um
efeito adverso para nós” ou nos “afetará adversamente” significa que o risco, incerteza ou
problema pode resultar em um efeito material adverso em nossos negócios, condições
financeiras, resultados de operações, fluxo de caixa e/ou perspectivas e/ou o preço de mercado
das nossas Units.
Nossas atividades, nossa situação financeira e nossos resultados operacionais podem ser afetados
de maneira adversa por quaisquer desses riscos. O preço de mercado das Units pode diminuir
devido à ocorrência de quaisquer desses riscos ou outros fatores, e os investidores podem vir a
perder parte substancial ou todo o seu investimento. Os riscos descritos abaixo são aqueles que,
atualmente, acreditamos que poderão nos afetar de maneira adversa. Riscos adicionais e incertezas
atualmente não conhecidos por nós, ou que atualmente consideramos irrelevantes, também podem
prejudicar nossas atividades de maneira significativa.

As Ações preferenciais subjacentes às Units têm direitos de voto limitados.
Das nossas duas classes de ações em circulação, somente nossas ações ordinárias têm direito de
voto integral. Exceto em determinadas hipóteses, nossas ações preferenciais não terão direito de
voto. Devido a essa restrição de direitos de voto e ao fato de que nossos Acionistas Controladores
deterão mais da metade das nossas ações ordinárias posteriormente à conclusão da Oferta, as
ações preferenciais subjacentes às Units geralmente não terão o poder de influenciar a grande
maioria das decisões corporativas que dependem dos votos dos acionistas, incluindo a declaração
de dividendos.
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A volatilidade e a iliquidez inerentes ao mercado de valores mobiliários brasileiro
poderão limitar substancialmente a capacidade de os investidores venderem Units ao
preço e no momento desejados.
O investimento em valores mobiliários brasileiros, como nossas Units, com frequência envolve um
risco maior que o investimento em valores mobiliários de emissoras em outros países e geralmente
são considerados mais especulativos por natureza. O mercado brasileiro de valores mobiliários é
substancialmente menor, menos líquido e mais concentrado, podendo ser mais volátil do que os
principais mercados de valores mobiliários mundiais, como os Estados Unidos. Em 31 de dezembro
de 2012, a BM&FBOVESPA, apresentou uma capitalização bursátil de aproximadamente
R$2,5 trilhões, com um volume médio diário de negociação de R$7,3 bilhões durante o ano de
2012. O mercado de capitais brasileiro é significativamente concentrado, de forma que as dez
principais ações negociadas na BM&FBOVESPA foram responsáveis por, aproximadamente, 49,95%
do volume total de ações negociadas nessa bolsa durante o ano de 2012, enquanto que a New
York Stock Exchange teve uma capitalização de mercado de aproximadamente US$14,1 trilhões em
31 de dezembro de 2012 e um volume diário médio de negociação de US$92,5 bilhões durante o
ano de 2012. Tais características de mercado podem limitar de forma significativa a capacidade dos
nossos acionistas de vender nossas Units de que sejam titulares pelo preço e no momento em que
desejarem, o que pode afetar de forma significativa o preço de mercado das Units de nossa
emissão. Se um mercado ativo e líquido de negociação não for desenvolvido ou mantido, o preço
de negociação das Units de nossa emissão pode ser negativamente impactado.
Além disso, o preço das Units vendidas em uma oferta pública está, frequentemente, sujeito à
volatilidade imediatamente após sua realização. O preço de mercado de nossas Units pode variar
significativamente como resultado de vários fatores, alguns dos quais estão fora de nosso controle.

Podemos vir a precisar de recursos adicionais e emitir Units ou outros títulos ou valores
mobiliários conversíveis ou permutáveis em nossas Units ao invés de incorrer em
endividamento, o que poderá resultar em uma diluição das participações dos
investidores em nosso capital.
Podemos precisar levantar capital adicional e optar por realizar uma distribuição pública ou privada
de Units ou outros títulos ou valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em nossas ações. O
nosso Estatuto Social permite a emissão de até 347.952.971 novas ações ordinárias e/ou
preferenciais, sujeita aos limites legais, independentemente de reforma estatutária, mediante
deliberação de nosso Conselho de Administração. A nossa Assembleia geral pode também decidir
aprovar emissões de novas ações acima dessa quantia. A captação de recursos adicionais por meio
da emissão de ações poderá ser feita, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, com a exclusão
do direito de preferência dos acionistas, e poderá, portanto, diluir a participação acionária dos
investidores em nossas Units. Quaisquer recursos adicionais captados por meio de distribuição de
Units ou outros títulos ou valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em nossas ações poderão
resultar na diluição da participação dos investidores nas Units de nossa emissão.

98

A participação de Pessoas Vinculadas na Oferta Institucional pode ter tido um efeito
adverso na fixação do Preço por Unit, podendo, inclusive, ter promovido a sua máformação ou descaracterizar o seu processo de formação.
O Preço por Unit foi fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Foi aceita a
participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding até o limite de 15% (quinze por cento) da quantidade de Units inicialmente ofertada
(sem considerar as Units Suplementares e as Units Adicionais). Nos termos do artigo 55 da
Instrução CVM 400, na medida em que não foi verificado excesso de demanda superior em 1/3 à
quantidade de Units inicialmente ofertada (sem considerar as Units Adicionais e as Units
Suplementares), foi permitida a colocação de Units junto aos Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de

Bookbuilding pode ter impactado adversamente a formação do Preço por Unit e o investimento nas

Units por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da
liquidez das nossas Units no mercado secundário.

A venda expressiva de nossas Units após a Oferta poderá ter um efeito negativo
substancial sobre o preço de mercado dessas Units.
Nos termos dos acordos de restrição à emissão e alienação de valores mobiliários de nossa emissão
que nós, nossos Acionistas Controladores, os membros do nosso Conselho de Administração e da
nossa Diretoria e os Acionistas Vendedores (em conjunto, “Pessoas Sujeitas às Restrições de
Transferência de Valores Mobiliários”) obrigar-nos-emos a não emitir, ofertar, vender, contratar a
venda, dar em garantia ou de qualquer outra forma dispor, direta ou indiretamente, nossas Units
ou valores mobiliários conversíveis em ou permutáveis por nossas ações (“Valores Mobiliários”),
bem como abster-se de celebrar operação de swap, hedge, venda a descoberto ou de outra
natureza que venha a transferir, no todo ou em parte, quaisquer dos benefícios econômicos
advindos da titularidade dos Valores Mobiliários, pelo período de 90 dias contados da data de
assinatura do Contrato de Colocação, exceto em certas situações específicas descritas nos Acordos
de Lock-up. Para mais informações, ver “Informações Relativas à Oferta – Restrições à Negociação
das Units (Lock-up)” deste Prospecto.
Após a expiração desses prazos de restrição de negociação de nossas Units, as nossas Units
estarão disponíveis para emissão ou venda, conforme o caso. Adicionalmente, outros acionistas
relevantes que não os Acionistas Controladores e Acionistas Vendedores não estarão sujeitos a
restrições dos Acordos de Lock-up ou similares, e, por essa razão, não estarão proibidos de alienar
ou dispor de suas Units a qualquer tempo. A emissão ou venda, ou a percepção de uma possível
emissão ou venda, de um volume substancial de nossas Units poderá prejudicar o preço de
mercado de tais ações.
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A Oferta compreende uma oferta pública de distribuição de Units no Brasil, incluindo
esforços de colocação das Units no exterior, o que poderá nos expor a riscos
decorrentes ou relacionados a esse tipo de operação. Os riscos de litígio decorrentes ou
relacionados a ofertas de valores mobiliários no exterior são potencialmente maiores
do que os riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil.
A presente Oferta compreende a distribuição pública primária e secundária de Units no Brasil, em
mercado de balcão não-organizado, incluindo esforços de colocação das Units no exterior,
exclusivamente junto a Investidores Estrangeiros, desde que tais Investidores Estrangeiros invistam
no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados nos termos da Lei
4.131 ou Resolução CMN 2.689 e da Instrução CVM 325. Referidos esforços de colocação serão
realizados pelos Agentes de Colocação Internacional, e nos expõem a normas relacionadas à
proteção destes Investidores Estrangeiros por conta de incorreções ou omissões relevantes tanto
no Preliminary Offering Memorandum, quanto no Final Offering Memorandum, inclusive no que
tange aos riscos de potenciais procedimentos judiciais por parte de investidores em relação a estas
questões. Caso os Agentes de Colocação Internacional venham a sofrer perdas no exterior em
decorrência destas questões, eles poderão ter direito de regresso contra nós por conta da cláusula
de indenização contida no Contrato de Colocação Internacional.
Adicionalmente, o Contrato de Colocação Internacional apresenta declarações específicas em
relação à observância de isenções das leis de valores mobiliários dos Estados Unidos da América, as
quais, se descumpridas, poderão dar ensejo a outros potenciais procedimentos judiciais. Por conta
de incorreções ou omissões relevantes indicadas acima, procedimentos judiciais poderão ser
iniciados contra nós no exterior. Estes procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos
da América, poderão envolver valores substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados
Unidos da América para o cálculo das indenizações devidas nestes processos.
Além disso, devido ao sistema processual dos Estados Unidos da América, as partes envolvidas em
um litígio são obrigadas a arcar com altos custos na fase inicial do processo, o que penaliza
companhias sujeitas a tais processos mesmo que fique provado que nenhuma improbidade foi
cometida. Nossa eventual condenação em um processo no exterior em relação a incorreções ou
omissões relevantes no Preliminary Offering Memorandum ou no Final Offering Memorandum
poderá envolver valores relevantes e nos causar um impacto significativo e adverso.

O cancelamento das Units pode ter um efeito adverso relevante no mercado e no valor
das Units e das ações ordinárias e preferenciais subjacentes.
Nos termos do Contrato de Emissão e Escrituração das Units, os titulares das nossas Units podem
cancelá-las no Brasil em troca das ações ordinárias e preferenciais por elas representadas. Se os
titulares das nossas Units decidirem cancelar uma quantidade significativa de Units em troca das
ações ordinárias e preferenciais, tanto o mercado das Units quanto os preços de nossas Units e de
nossas ações ordinárias e preferenciais podem sofrer um efeito adverso relevante.
Adicionalmente, como não existe um mercado definido para a negociação de nossas ações
ordinárias e preferenciais, os titulares das Units canceladas, que tiverem recebido em troca as
ações ordinárias e preferenciais, poderão enfrentar dificuldades em termos de liquidez ou podem vir
a ser obrigados a concluir a negociação por um preço que o titular não acredite refletir o verdadeiro
valor econômico da ação.
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Os detentores de nossas Units poderão não receber nenhum dividendo ou juros sobre o
capital próprio.
De acordo com nosso Estatuto Social, deverão ser pagos aos acionistas, a título de dividendos, no
mínimo, 25% de nosso lucro líquido anual, calculado e ajustado de acordo com a Lei das
Sociedades por Ações. Poderemos pagar juros sobre o capital próprio até o limite estabelecido por
lei. Dividendos intermediários e juros sobre o capital próprio declarados em cada exercício fiscal
poderão ser atribuídos ao nosso dividendo mínimo obrigatório no exercício em que foram
distribuídos. Esse lucro líquido ajustado poderá ser capitalizado, utilizado para absorver prejuízos ou
de outra forma retido conforme permitido nos termos da Lei das Sociedades por Ações e do nosso
Estatuto Social, e poderá não estar disponível para distribuição aos acionistas. Além disso, a Lei das
Sociedades por Ações permite que uma companhia suspenda a distribuição obrigatória de
dividendos em qualquer exercício fiscal específico, caso o Conselho de Administração informe aos
acionistas que tal distribuição seria desaconselhável em vista de sua situação financeira. Caso esses
eventos ocorram, os detentores de nossas Units talvez não recebam dividendos ou juros sobre o
capital próprio.

Após a Oferta continuaremos sendo controlados por nossos atuais Acionistas
Controladores, sendo que seus interesses poderão diferir daqueles dos demais
acionistas.
Nossos Acionistas Controladores possuem a maioria absoluta de nosso capital votante e enquanto
continuarem a deter ou a controlar bloco significativo de direitos de voto, continuarão a nos
controlar. Tais Acionistas Controladores têm poderes para, dentre outras coisas, eleger a maioria
dos membros de nosso Conselho de Administração e determinar o resultado de deliberações que
exijam aprovação de acionistas, inclusive em operações com partes relacionadas, reorganizações
societárias, alienações de ativos, parcerias e a época do pagamento de quaisquer dividendos
futuros, observadas as exigências de pagamento do dividendo obrigatório, impostas pela Lei das
Sociedades por Ações. Nossos Acionistas Controladores poderão ter interesse em realizar
aquisições, alienações de ativos, parcerias, buscar financiamentos ou operações similares que
podem ser conflitantes com os interesses dos nossos outros investidores e causar um efeito
material adverso nas nossas atividades, situação financeira e resultados operacionais.
Adicionalmente, qualquer mudança repentina ou inesperada em nossa equipe de administradores,
em nossa política empresarial ou direcionamento estratégico, tentativa de aquisição de controle ou
qualquer disputa entre acionistas concernentes aos seus respectivos direitos podem afetar
adversamente os nossos negócios e resultados operacionais.
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Eventos políticos, econômicos e sociais e a percepção de riscos em outros países,
incluindo os Estados Unidos da America, União Europeia e países de economias
emergentes, podem afetar adversamente a economia brasileira, os nossos negócios e o
valor de mercado dos nossos valores mobiliários.
O mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado pelas
condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive Estados Unidos da America, da
União Europeia e de economias emergentes. Apesar de a conjuntura econômica desses países ser
significativamente diferente da conjuntura econômica do Brasil, a reação dos investidores aos
acontecimentos nesses países pode ter um efeito adverso relevante sobre o valor de mercado dos
valores mobiliários de companhias brasileiras, em especial, aqueles negociados em bolsas de
valores. Crises nos Estados Unidos da America, na União Europeia ou em países emergentes podem
reduzir o interesse de investidores nos valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive os
valores mobiliários de nossa emissão. Os preços das ações na BM&FBOVESPA, por exemplo, são
historicamente afetados por flutuações nas taxas de juros vigentes nos Estados Unidos da America,
bem como pelas variações dos principais índices de ações norte-americanos. Acontecimentos em
outros países e mercados de capitais poderão prejudicar o valor de mercado das Units, podendo,
ademais, dificultar ou impedir totalmente o nosso acesso aos mercados de capitais e ao
financiamento de nossas operações no futuro em termos aceitáveis.
A crise financeira global que começou durante o segundo semestre de 2008 teve consequências
significativas, inclusive no Brasil, como a volatilidade de ações e do mercado de crédito,
indisponibilidade de crédito, taxas de juros mais altas, uma desaceleração econômica geral, as
taxas de câmbio voláteis e pressões inflacionárias, entre outros, que podem afetar o preço do
mercado dos valores mobiliários brasileiros, incluindo as nossas Units, as condições financeiras de
nossos clientes, bem como que podem afetar adversamente os nossos negócios e resultados
operacionais. A contínua incerteza na Europa, particularmente na Grécia, Espanha, Itália e
Portugal, intensificou as preocupações quanto à sustentabilidade fiscal e o risco de default desses
países, reduziu a confiança dos investidores internacionais e trouxe volatilidade para os
mercados. Além disso, a perspectiva de crescimento dos Estados Unidos da América para o
restante de 2012 permanece baixa, considerando determinados requisitos de poupança, política
fiscal mais firme e as baixas taxas de crescimento global. A contínua deterioração financeira
desses países, que parece ter prejudicado a economia global e, indiretamente, o crescimento dos
mercados emergentes, incluindo Brasil e China, que já começaram a mostrar sinais de
crescimento mais lento, podem causar um efeito material adverso nas nossas atividades, situação
financeira e resultados operacionais.

O investidor sofrerá diluição do valor patrimonial de seu investimento em nossas Units.
Acreditamos que o Preço por Unit deverá ser fixado em valor superior ao patrimônio líquido por
Unit das Units emitidas e em circulação imediatamente após a Oferta. Nesse caso, considerando a
diferença de valor entre o Preço por Unit e o valor patrimonial por Unit, o valor de investimento em
nossas Units será reduzido imediatamente, resultado da diluição imediata e substancial do valor
patrimonial do investimento em nossa Companhia. Para mais informações sobre a diluição do valor
patrimonial do investimento em nossas Units, consulte a seção “Diluição” deste Prospecto.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DA OFERTA PRIMÁRIA
Estimamos receber com a Oferta aproximadamente (1) R$115.437.979,98, considerando o não
exercício total ou parcial da Opção de Units Suplementares ou (2) R$133.255.404,07, considerando
o exercício total da Opção de Units Suplementares, em ambos os casos, após a dedução das
comissões que antecipamos ter de pagar nos termos do Contrato de Colocação e das despesas
estimadas com a Oferta e com base no Preço por Unit de R$45,00.
A totalidade dos recursos líquidos decorrentes da Oferta Primária será destinada à continuidade do
nosso processo de aquisições, anunciado em nossa oferta pública inicial de Units concluída em 26
de agosto de 2011, e que vem sendo realizado ao longo dos últimos anos. Apesar de nossa
estratégia prever aquisições como forma de acelerar nosso crescimento, e o mercado do setor de
educação brasileiro ser bastante fragmentado, oferecendo oportunidades de aquisições, não
podemos prever quando uma aquisição irá ocorrer e quais os valores envolvidos em futuras
aquisições. Divulgaremos ao mercado, na forma da legislação aplicável, qualquer aquisição que
viermos a realizar. Para maiores informações sobre nossos riscos, em especial àqueles relativos à
nossa estratégia de crescimento via aquisições, ver seção “Sumário da Companhia – Principais
Fatores de Risco relativos à Companhia – Podemos não ser capazes de crescer de forma adequada
por meio de aquisições e enfrentar riscos e desafios nas aquisições já realizadas”. Caso os recursos
provenientes da Oferta Primária não sejam suficientes para custear esta estratégia, poderemos
buscar recursos adicionais junto a terceiros, inclusive instituições financeiras, mediante a
contratação de empréstimos ou financiamentos diretos, oferta de títulos e valores mobiliários
representativos de dívida nos mercados local e internacional ou mesmo mediante a realização de
outra oferta pública de ações de emissão da Companhia. A forma de obtenção desses recursos será
por nós definida à época da respectiva captação, dependendo inclusive das condições de mercado.
A destinação dos recursos líquidos que viermos a receber com a Oferta Primária baseia-se em
nossas análises, perspectivas atuais, expectativas sobre eventos futuros e tendências. Alterações
nesses e em outros fatores podem nos obrigar a rever a destinação dos recursos líquidos da Oferta
Primária quando de sua efetiva utilização, a nosso exclusivo critério. Enquanto os recursos líquidos
decorrentes da Oferta Primária não forem efetivamente utilizados, no curso regular dos nossos
negócios, os mesmos poderão ser investidos em aplicações financeiras que acreditamos estar
dentro de nossa política de investimento, visando à preservação do nosso capital e investimentos
com perfil de alta liquidez, tais como títulos de dívida pública e aplicações financeiras de renda fixa
contratados ou emitidos por instituições financeiras de primeira linha.
Não receberemos qualquer recurso decorrente da Oferta Secundária, por se tratar exclusivamente
de Units de titularidade dos Acionistas Vendedores. Portanto, os recursos provenientes da Oferta
Secundária serão integralmente destinados aos Acionistas Vendedores.
Para obter informações adicionais acerca do impacto dos recursos líquidos decorrentes da Oferta
Primária na nossa condição financeira, veja a seção “Capitalização”.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela abaixo apresenta nossa capitalização total com base nas nossas demonstrações contábeis
consolidadas em bases históricas reais em 31 de dezembro de 2012, e conforme ajustado de modo a
refletir (i) o recebimento de R$115,4 milhões em recursos líquidos da Oferta Primária (considerando a
dedução das comissões da Oferta Primária e das despesas estimadas da Oferta), sem considerar as
Units Suplementares; (ii) a Aquisição da Wise Up, mediante o pagamento de (a) R$487,3 milhões em
dinheiro, dos quais R$220,7 milhões pagos à vista (“Primeira Parcela”) e R$266,6 milhões a serem
pagos em duas parcelas, no 4º e 5º aniversários da data de fechamento da operação (em conjunto
com a Primeira Parcela, a “Parcela em Dinheiro”), e (b) o remanescente mediante a emissão de
8.143.672 Units em favor de acionistas da Wise Up*; e (iii) a linha de crédito de financiamento de
longo prazo (5 anos), no valor de R$280 milhões, para fins de pagamento da Primeira Parcela, para a
qual possuímos garantia firme de banco de primeira linha (“Financiamento”).
(*)

As Units serão emitidas no âmbito da incorporação de ações da CAEP, a ser realizada imediatamente após a incorporação de ações da Central
de Produções GWUP S.A. e C.L.A.S.P.E Empreendimentos e Participações S.A. pela CAEP, no contexto da Aquisição da Wise Up. Tanto a
parcela em Dinheiro quanto a quantidade de Units a ser efetivamente emitida no âmbito da referida incorporação de ações poderão variar, em
função de ajuste de preço na Aquisição da Wise Up. Para maiores informações, veja os itens 3.3 e 6.5 do nosso Formulário de Referência. Um
aumento (redução) de R$1.000.000,00 na Parcela em Dinheiro, em decorrência do ajuste de preço na Aquisição da Wise Up, aumentaria
(reduziria) a quantidade de Units a ser emitida em 18.492 Units, sendo que tal emissão está limitada ao máximo de 8.385.431 Units.

Os potenciais investidores devem ler esta tabela em conjunto com as nossas demonstrações
financeiras e respectivas notas explicativas, incorporadas por referência a este Prospecto, e as
seções 3 e 10 do nosso Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto.

Efetivo
Caixa e equivalentes
de caixa ...........................

% do
Total(1)

Em 31 de dezembro de 2012
% do
Total(1)
Ajustado(2)
Ajustado(2)(3)
(em milhões de R$)

% do
Total(1)

305,9

21,09%

421,3

26,91%

480,6

19,34%

22,1

1,52%

22,1

1,41%

22,1

0,89%

110,5

7,62%

110,5

7,06%

110,5

4,45%

268,0

18,48%

268,0

17,11%

548,0

22,05%

136,9

9,44%

136,9

8,74%

403,5

16,24%

Capital Social ..........................
Reserva de Capital ..................
Reservas de Lucros .................
Participação dos não
controladores ........................

464,0
411,8
164,7

31,98%
28,39%
11,36%

479,9
511,3
164,7

30,64%
32,65%
10,52%

852,4
511,3
164,7

34,30%
20,57%
6,63%

5,2

0,36%

5,2

0,33%

5,2

0,21%

Patrimônio Líquido.............

1.045,7

72,09%

1.161,1

74,14%

1.533,7

61,71%

Capitalização Total(3)..........

1.450,6

100,00%

1.566,0

100,00%

Passivo Circulante
Empréstimos e
Financiamentos ...................
Contas a pagar pela aquisição
de participação societária .....
Passivo Não Circulante
Empréstimos e
Financiamentos ...................
Contas a pagar pela aquisição
de participação societária .....

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

2.485,1(5)

100,00%

O percentual informado é calculado com base na linha de Capitalização Total.
Ajustado para refletir o recebimento de R$115,4 milhões em recursos líquidos da Oferta Primária (considerando a dedução das comissões da
Oferta Primária e das despesas estimadas da Oferta), sem considerar as Units Suplementares. Para fins desta tabela de capitalização foi
considerado: (a) o Preço por Unit de R$45,00; e (b) que os recursos líquidos da Oferta Primária serão alocados 13,8% na rubrica Capital
Social e 86,2% na rubrica Reserva de Capital (rubrica específica de Patrimônio Líquido).
Ajustado para refletir a Aquisição da Wise Up e o Financiamento.
Capitalização total corresponde à soma de empréstimos e financiamentos de longo prazo e contas a pagar pela aquisição de participação
societária (ambos passivo não circulante) e patrimônio líquido.
Na hipótese de ajuste de preço na Aquisição da Wise Up, considerando (a) o valor máximo da Parcela em Dinheiro (R$500,1 milhões, dos
quais R$227,5 milhões seriam pagos à vista e R$272,6 milhões em duas parcelas, no 4º e 5º aniversários da data de fechamento) e (b) a
quantidade máxima de Units a serem emitidas (8.385.431), nossa capitalização total ajustada seria de R$2.487,0 milhões.
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DILUIÇÃO
Os investidores que participarem da Oferta sofrerão diluição imediata de seu investimento,
calculada pela diferença entre o Preço por Unit pago pelos investidores na Oferta e o valor
patrimonial contábil por Unit imediatamente após a Oferta.
Em 31 de dezembro de 2012, o valor do nosso patrimônio líquido era de R$1.045,7 milhões e o
valor patrimonial por Unit correspondia, na mesma data, a R$13,82. O valor patrimonial por Unit
representa o valor contábil total de nosso patrimônio líquido dividido pelo número total de ações
ordinárias e preferenciais de nossa emissão em 31 de dezembro de 2012 multiplicado por três.
Após considerarmos a colocação das Units da Oferta Primária (sem considerar as Units
Suplementares), e após a dedução das comissões da Oferta Primária e das despesas estimadas
devidas por nós no âmbito da Oferta, nosso patrimônio líquido estimado em 31 de dezembro de
2012 seria de R$1.161,1 milhões, representando um valor patrimonial de R$14,81 por Unit. Isso
significaria um aumento imediato no valor do nosso patrimônio líquido por Unit de R$0,99 para os
acionistas existentes, e uma diluição imediata no valor do nosso patrimônio líquido por Unit de
67,1% por Unit para novos investidores que investirem em nossas Units. Essa diluição representa a
diferença entre o Preço por Unit e o valor patrimonial contábil por Unit imediatamente após a
Oferta. Para informações detalhadas acerca das comissões de distribuição e das despesas da
Oferta, veja seção “Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição”.
Adicionalmente, no contexto da Aquisição da Wise Up será realizada a incorporação de ações da
CAEP por nós, a ser realizada imediatamente após a incorporação de ações da Central de
Produções GWUP S.A. e C.L.A.S.P.E Empreendimentos e Participações S.A. pela CAEP, o que
resultará em um aumento do nosso capital social mediante a emissão de 8.143.672 de novas Units,
no montante estimado de aproximadamente R$372,6 milhões (sem considerar eventual ajuste de
preço na Aquisição da Wise Up). Desta forma, a colocação das Units da Oferta Primária (sem
considerar as Units Suplementares), após a dedução das comissões da Oferta Primária e das
despesas estimadas devidas por nós no âmbito da Oferta, e já considerada a emissão de novas
Units decorrentes de tal incorporação de ações, representaria um aumento imediato do valor
patrimonial contábil por Unit correspondente a R$0,80 para os acionistas existentes e uma diluição
imediata no valor do nosso patrimônio líquido por ação de 60,6% para os novos investidores que
subscreverem Units no âmbito da Oferta.
A Aquisição da Wise Up está sujeita a ajuste de preço, em função do qual tanto a Parcela em
Dinheiro quanto a quantidade de Units a ser efetivamente emitida no âmbito da referida
incorporação de ações poderão variar. Um aumento (redução) de R$1,0 milhão na Parcela em
Dinheiro, em decorrência do ajuste de preço na Aquisição da Wise Up, aumentaria (reduziria) a
quantidade de Units a ser emitida em 18.492 Units, sendo que tal emissão está limitada ao máximo
de 8.385.431 Units.
Para maiores informações sobre a Aquisição da Wise Up e eventual ajuste de preço, veja os itens
3.3 e 6.5 do nosso Formulário de Referência.
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O quadro a seguir ilustra a diluição por Unit decorrente (i) da emissão das Units objeto da Oferta e
(ii) da emissão das Units objeto da Oferta e da incorporação de ações da CAEP por nós no contexto
da Aquisição da Wise Up, em ambos os casos sem considerar o exercício de opção de compra de
nossas Units.

Preço por Unit(1) ....................................................................................
Valor patrimonial contábil por Unit em 31 de dezembro de 2012 ajustado
após a Oferta(2)...................................................................................
Aumento do valor contábil patrimonial líquido por Unit atribuído aos
acionistas existentes ...........................................................................
Diluição do valor patrimonial contábil por Unit para os novos
investidores(3) .....................................................................................
Diluição percentual por Unit para os novos investidores(4) ........................
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Após a Oferta

Após a
Oferta,
considerando a
Incorporação
de Ações da
CAEP(5)

R$45,00
R$13,82

R$45,00
R$16,92

R$0,99

R$0,80

R$30,19

R$27,28(6)

67,1%

60,6%(6)

Com base no Preço por Unit de R$45,00.
Considera o valor patrimonial contábil por Unit em 31 de dezembro de 2012 de R$13,82, e o valor patrimonial por Unit em 31 de
dezembro de 2012, ajustado para refletir a incorporação das ações da CAEP, de R$16,92.
Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o Preço por Unit e o valor patrimonial contábil por Unit imediatamente
após a conclusão da Oferta, ou após a Oferta considerando a incorporação de ações da CAEP, conforme o caso.
O cálculo da diluição percentual dos novos investidores é obtido através da divisão do valor da diluição dos novos investidores pelo Preço
por Unit.
Considera a emissão de 8.143.672 de novas Units no âmbito da incorporação de ações da CAEP. A quantidade de Units a ser
efetivamente emitida no âmbito da referida incorporação de ações poderá variar, em função de ajuste de preço na Aquisição da Wise Up.
Para maiores informações, veja os itens 3.3 e 6.5 do nosso Formulário de Referência.
Na hipótese de ajuste de preço na Aquisição da Wise Up, considerando o valor máximo da Parcela em Dinheiro (R$500,1 milhões, dos
quais R$227,5 milhões seriam pagos à vista e R$272,6 milhões em duas parcelas, no 4º e 5º aniversários da data de fechamento) e a
quantidade máxima de Units a serem emitidas (8.385.431), a diluição do valor patrimonial contábil por Unit para os novos investidores
seria de R$27,39 e a diluição percentual por Unit para os novos investidores seria de 60,9%.

O Preço por Unit a ser pago pelos investidores no contexto da Oferta não guarda relação com o
valor patrimonial das nossas Units e foi fixado tendo como parâmetro nas intenções de
investimento manifestadas por Investidores Institucionais, considerando a qualidade da
demanda (por volume e preço), no âmbito do Procedimento de Bookbuilding. Para uma
descrição mais detalhada do procedimento de fixação do Preço por Unit e das condições da
Oferta, veja seção “Informações Relativas à Oferta”.
PLANO DE OPÇÕES
Nosso Plano de Opção de Compra de Ações (“Plano”), aprovado pela Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 24 de maio de 2011 e revisado pela Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 27 de novembro de 2012, estabelece as condições gerais de outorga de opções de
compra (“Opções”, ou individualmente “Opção”) de nossas ações ordinárias e preferenciais ou
Units, nos termos do artigo 168, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações.
Poderão ser eleitos como beneficiários de outorgas de Opções, nos termos do Plano, nossos
administradores e executivos-chave ou de outras sociedades sob o nosso controle direto ou indireto
que ocupem cargos acima de determinado nível, conforme classificação interna de cargos da
Companhia (“Beneficiários”). O Plano será administrado pelo nosso Conselho de Administração, o
qual poderá, observadas as restrições previstas em lei, servir-se de comitê, específico ou não,
designado para assessorá-lo na administração do Plano (“Comitê”).

106

O número total de ações ou Units que poderão ser adquiridas ou subscritas no âmbito do Plano não
excederá 3% das ações representativas do nosso capital social total, sendo também considerados
para fins do cálculo de tal limite quaisquer incentivos a executivos baseados em ações que tenham
sido aprovados até 27 de novembro de 2012, inclusive o Programa Especial de Incentivo a
Administradores e Executivos descrito abaixo. Sempre que as Opções forem exercidas, extintas ou
canceladas, o limite acima referido será recomposto em quantidade equivalente às ações ou Units
que tenham sido adquiridas ou subscritas em virtude de tal exercício, bem como em quantidade
equivalente às ações ou Units não adquiridas ou subscritas, objeto de tais Opções extintas ou
canceladas. Com o propósito de satisfazer o exercício de Opções outorgadas nos termos do Plano,
poderemos, a critério do Conselho de Administração, emitir novas ações dentro do limite do capital
autorizado ou vender ações ou Units mantidas em tesouraria.
Os nossos acionistas não terão direito de preferência na outorga ou no exercício de Opções de
acordo com o Plano, conforme previsto no artigo 171, § 3º, da Lei das Sociedades por Ações.
Durante a vigência do Plano, o nosso Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o caso,
criarão, periodicamente, e, preferencialmente, a cada ano, Programas de Opção de Compra de
Ações (“Programas de Opção”), nos quais serão definidos: (i) os Beneficiários; (ii) o número e a
espécie de ações ou Units de nossa emissão objeto de cada Opção outorgada; (iii) o preço de
exercício de cada Opção, e as respectivas condições de pagamento; (iv) os prazos e períodos para
o exercício das Opções, incluindo prazos de carência durante os quais as Opções (no todo ou em
parte) não poderão ser exercidas e os prazos de entrega das ações ou Units objeto de cada Opção;
(v) normas sobre transferência de Opções e quaisquer restrições às ações ou Units recebidas pelo
exercício das Opções, incluindo períodos de lock-up; (vi) regras aplicáveis aos casos de
desligamento, aposentadoria, falecimento ou invalidez permanente de Beneficiários; (vii) eventuais
penalidades pelo descumprimento de obrigações; e (viii) quaisquer outros termos e condições que
não sejam contrários ao previsto no Plano.
A outorga de Opções nos termos do Plano é realizada mediante a celebração de contratos de
outorga de opção entre nós e os Beneficiários, individualmente elaborados para cada Beneficiário
(“Contrato de Opção”), podendo o Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o caso,
estabelecer termos e condições diferenciados para cada Contrato de Opção, sem necessidade de
aplicação de qualquer regra de isonomia ou analogia entre os Beneficiários, mesmo que se
encontrem em situações similares ou idênticas.
O preço de exercício das Opções outorgadas nos termos do Plano será determinado pelo Conselho
de Administração ou pelo Comitê, conforme o caso, com base na média dos preços de fechamento
das referidas ações ou Units negociadas na BM&FBovespa de determinado período, podendo
abranger até 60 pregões anteriores à data da outorga da Opção, podendo ser determinado, quando
do lançamento de cada Programa de Opção, que seja concedido aos Beneficiários um desconto de
até 20% na fixação do preço de exercício (e, excepcionalmente para o primeiro Programa de Opção
a ser lançado, um desconto de 30%).
Até 24 de abril de 2013, foram outorgadas Opções no âmbito do Plano para aquisição de 137.247
Units, equivalentes a 0,18% do nosso capital social na respectiva data, as quais somente passarão
a ser exercíveis a partir de fevereiro de 2014.
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Abaixo, apresentamos a hipótese de diluição máxima adicional, considerando a hipótese de outorga
e exercício de todas as Opções previstas para o Plano, com a emissão de todas as ações passíveis
de serem emitidas no âmbito do Plano:

Após a Oferta(4)

Plano de Opções
(1)(2)

Preço de exercício da Opção
...................................................
Quantidade de ações de emissão da Companhia ...........................
Quantidade de ações no âmbito do Plano(2)(3) ................................
Valor patrimonial contábil por ação em 31 de dezembro de 2012 ...
Valor patrimonial contábil por ação em 31 de dezembro de 2012
considerando exercício da totalidade das Opções que podem ser
outorgadas no âmbito do Plano .................................................
Diluição (aumento) do valor patrimonial contábil por ação
considerando o exercício da totalidade das Opções que podem
ser outorgadas no âmbito do Plano e o Preço de Exercício da
Opção ......................................................................................
Preço total de exercício ................................................................
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

R$28,31
235.267.772
6.616.513
R$4,94
R$5,06
(R$0,12)

R$62.437.827,68

Após a
Oferta,
considerando a
Incorporação de
Ações da
CAEP(4)(5)
R$28,31
259.698.788
7.349.444
R$5,91
R$6,00
(R$0,10)(6)

R$69.354.253,21

Calculado com base na média ponderada do preço de exercício das Opções já outorgadas.
Caso o número, espécie e classe das ações existentes na data da aprovação do Plano venham a ser alterados como resultado de bonificações,
desdobramentos, grupamentos ou conversão de ações de uma espécie ou classe em outra ou conversão em ações de outros valores mobiliários
emitidos por nós, caberá ao nosso Conselho de Administração ou ao Comitê, conforme o caso, realizar o ajuste correspondente no número,
espécie e classe das ações objeto das Opções outorgadas e seu respectivo preço de exercício, para evitar distorções na aplicação do Plano.
3% do capital social total da Companhia, reduzido da quantidade de ações a serem emitidas na hipótese de exercício integral das Opções Especiais
outorgadas (e não canceladas) no âmbito do Programa Especial de Incentivo a Administradores e Executivos, em cada uma das datas base.
Não considera a emissão de Units Suplementares.
Considera a emissão de 8.143.672 de novas Units no âmbito da incorporação de ações da CAEP. A quantidade de Units a ser
efetivamente emitida no âmbito da referida incorporação de ações poderá variar, em função de ajuste de preço na Aquisição da Wise Up.
Para maiores informações, veja os itens 3.3 e 6.5 do nosso Formulário de Referência.
Na hipótese de ajuste de preço na Aquisição da Wise Up, considerando o valor máximo da Parcela em Dinheiro (R$500,1 milhões, dos
quais R$227,5 milhões seriam pagos à vista e R$272,6 milhões em duas parcelas, no 4º e 5º aniversários da data de fechamento) e a
quantidade máxima de Units a serem emitidas (8.385.431), o aumento do valor patrimonial contábil por ação considerando o exercício da
totalidade das Opções que podem ser outorgadas no âmbito do Plano e o Preço de Exercício da Opção seria de R$0,11.

Para mais informações sobre o Plano, veja o item 13.4. do nosso Formulário de Referência.
PROGRAMA ESPECIAL DE INCENTIVO
O nosso Programa Especial de Incentivo a Administradores e Executivos, aprovado pela Assembleia
Geral Extraordinária realizada em 24 de maio de 2011 (“Programa”), estabelece as condições gerais
de outorga de opções de compra de Units (“Opções Especiais”) nos termos do artigo 168,
parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações.
Poderão ser eleitos como beneficiários de outorgas de Opções Especiais do Programa apenas os
nossos administradores e empregados ou outras sociedades sob o nosso controle especificamente
indicados pelo nosso Conselho de Administração (“Beneficiários do Programa”).
No exercício de sua competência, o Conselho de Administração estará sujeito apenas aos limites
estabelecidos em lei, na regulamentação da CVM e no Programa, podendo tratar de maneira
diferenciada os nossos administradores e empregados ou de outras sociedades sob o nosso controle
que se encontrem em situação similar, não estando obrigado, por qualquer regra de isonomia ou
analogia, a estender a todos as condições que entenda aplicável apenas a algum ou alguns.
Os nossos acionistas não terão direito de preferência na outorga ou no exercício de Opções
Especiais de acordo com o Programa.
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O preço de exercício das Opções Especiais é de R$0,01 para cada Opção Especial, e deverá ser
pago pelos Beneficiários do Programa nas formas e prazos determinados pelo nosso Conselho de
Administração ou pelo comitê, conforme o caso.
O Programa prevê que o número total de ações que poderão ser adquiridas no âmbito do Programa
não excederá 1,7% das ações representativas do nosso capital social total (excluídas as ações que
forem emitidas com base no Programa), desde que o número total de ações emitidas ou passíveis
de serem emitidas nos termos do Programa esteja dentro do nosso limite do capital autorizado.
Não obstante, até 31 de dezembro de 2012, foram outorgadas Opções Especiais no âmbito do
Programa para aquisição de 1.003.440 Units, equivalentes a 1,33% do nosso capital social na
respectiva data, sendo que não haverá novas outorgas de Opções Especiais no âmbito do
Programa. Até a presente data, foram exercidas Opções Especiais para aquisição de 614.075 Units,
e canceladas Opções Especiais para aquisição de 37.500 Units (em virtude do desligamento do
respectivo Beneficiário do Programa). Para fins destes cálculos, foi realizada a conversão para Units
de algumas outorgas realizadas na forma de ações.
Abaixo, apresentamos a hipótese de diluição máxima adicional, considerando a hipótese de
exercício de todas as Opções Especiais já outorgadas e não exercidas no âmbito do Programa
(excluídas as canceladas), com a emissão das correspondentes ações:

Após a Oferta(3)

Programa de Incentivo
Preço de exercício da Opção Especial .................................................
Quantidade de ações de emissão da Companhia ................................
Quantidade de ações no âmbito do Programa(1)(2)...............................
Valor patrimonial contábil por ação em 31 de dezembro de 2012 ........
Valor patrimonial contábil por ação em 31 de dezembro de 2012
considerando exercício da totalidade das Opções Especiais que
podem ser exercidas no âmbito do Programa ..................................
Diluição do valor patrimonial contábil por ação considerando o
exercício da totalidade das Opções Especiais em aberto no âmbito
do Programa e o Preço de Exercício da Opção .................................
Preço total de exercício .....................................................................
(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

R$0,01
235.267.772
1.055.595
R$4,94
R$4,91
R$0,02
R$10.555,95

Após a
Oferta,
considerando a
Incorporação
de Ações da
CAEP(3)(4)
R$0,01
259.698.788
1.055.595
R$5,91
R$5,88
R$0,02(5)
R$10.555,95

Caso o número, espécie e classe das ações existentes na data da aprovação do Programa venham a ser alterados como resultado de
bonificações, desdobramentos, grupamentos ou conversão de ações de uma espécie ou classe em outra ou conversão em ações de
outros valores mobiliários emitidos por nós, caberá ao nosso Conselho de Administração ou ao Comitê, conforme o caso, realizar o ajuste
correspondente no número, espécie e classe das ações objeto das Opções Especiais outorgadas e seu respectivo preço de exercício, para
evitar distorções na aplicação do Programa.
Correspondente às Opções Especiais já outorgadas e não exercidas, exceto por Opções Especiais extintas ou canceladas.
Não considera a emissão de Units Suplementares.
Considera a emissão de 8.143.672 de novas Units no âmbito da incorporação de ações da CAEP. A quantidade de Units a ser
efetivamente emitida no âmbito da referida incorporação de ações poderá variar, em função de ajuste de preço na Aquisição da Wise Up.
Para maiores informações, veja os itens 3.3 e 6.5 do nosso Formulário de Referência.
Na hipótese de ajuste de preço na Aquisição da Wise Up, considerando o valor máximo da Parcela em Dinheiro (R$500,1 milhões, dos
quais R$227,5 milhões seriam pagos à vista e R$272,6 milhões em duas parcelas, no 4º e 5º aniversários da data de fechamento) e a
quantidade máxima de Units a serem emitidas (8.385.431), a diluição do valor patrimonial contábil por ação considerando o exercício da
totalidade das Opções Especiais em aberto no âmbito do Programa e o Preço de Exercício da Opção seria de R$0,02.

Para mais informações sobre o Programa, veja o item 13.4. do nosso Formulário de Referência.
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DILUIÇÃO MÁXIMA COMBINADA: OFERTA, INCORPORAÇÃO
PROGRAMA ESPECIAL DE INCENTIVO

DE

AÇÕES

DA

CAEP, PLANO

DE

OPÇÃO

E

Segue, na tabela abaixo, o efeito da diluição máxima por ação de nossa emissão, que seria causada
pelo exercício integral das opções do Plano e do Programa, com base em nosso patrimônio líquido em
31 de dezembro de 2012, após considerarmos a colocação das Units da Oferta Primária (sem considerar
as Units Suplementares), considerando a dedução das comissões da Oferta Primária e das despesas
estimadas da Oferta a serem suportadas por nós:

Diluição Máxima Combinada

Sem considerar a
Incorporação de
Ações da CAEP

Considerando a
Incorporação de
Ações da CAEP(6)

R$45,00

R$45,00
8.237.985
R$115.437.979,98

Oferta Primária
Preço por Unit ............................................................................................
Número total de ações correspondente às Units emitidas na Oferta Primária(1) ...
Recursos líquidos da Oferta Primária ............................................................
Incorporação de Ações
Número total de ações correspondentes às Units Emitidas ............................
Plano
Preço de exercício do Plano (por ação)(2)(3) ...................................................
Número de ações entregues no Exercício do Plano(3)(4) ..................................
Valor recebido em função do exercício do Plano ...........................................
Programa
Preço exercício do Programa (por ação)(3) ....................................................
Número de ações entregues no Exercício do Programa(3) ..............................
Valor recebido em função do exercício do Programa .....................................
Combinado
Número combinado de ações emitidas(5) ......................................................
Recursos líquidos combinados(5)...................................................................
Patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2012 ...........................................
Valor patrimonial por ação em 31 de dezembro de 2012 ...............................
Valor patrimonial por ação em 31 de dezembro de 2012 ajustado(5) ...............
Variação no valor patrimonial por ação para os atuais acionistas ...................
Variação percentual no valor patrimonial por ação para os atuais acionistas ...
Diluição (aumento) do valor patrimonial contábil por ação para os
investidores(5) ..........................................................................................
Percentual de Diluição (aumento) do valor patrimonial contábil por ação
para os investidores(5) ..............................................................................
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

8.237.985
R$115.437.979,98
–

24.431.016(7)

R$28,31
6.616.513
R$62.437.827,68

R$28,31
7.349.444
R$69.354.253,21

R$0,01
1.055.595
R$10.555,95

R$0,01
1.055.595
R$10.555,95

15.910.093
R$177.886.363,60
R$1.045.713.000,00
R$4,61
R$5,04
R$0,43
9,35%

41.074.040
R$184.802.789,14
R$1.418.213.494,39
R$5,64
R$5,98
R$0,34
6,01%

R$9,96

R$9,02(8)

66,42%

60,14%(8)

Sem considerar as Units Suplementares.
Calculado com base na média ponderada do preço de exercício das Opções já outorgadas.
Caso o número, espécie e classe das ações existentes na data da aprovação do Plano ou do Programa venham a ser alterados como
resultado de bonificações, desdobramentos, grupamentos ou conversão de ações de uma espécie ou classe em outra ou conversão em
ações de outros valores mobiliários emitidos por nós, caberá ao nosso Conselho de Administração ou ao comitê, conforme o caso, realizar
o ajuste correspondente no número, espécie e classe das ações objeto das Opções ou Opções Especiais, conforme o caso, outorgadas e
seu respectivo preço de exercício, para evitar distorções na aplicação do Plano ou do Programa.
3% do capital social total da Companhia, reduzido da quantidade de ações a serem emitidas na hipótese de exercício integral das Opções Especiais
outorgadas (e não canceladas) no âmbito do Programa Especial de Incentivo a Administradores e Executivos, em cada uma das datas base.
Considera a realização da Oferta Primária (sem considerar as Units Suplementares), a incorporação das ações da CAEP no âmbito da Aquisição da
Wise Up (conforme o caso) e o exercício da totalidade das Opções possíveis de serem outorgadas no âmbito do Plano e das Opções Especiais em
aberto no âmbito do Programa.
Considera a emissão de 8.143.672 de novas Units no âmbito da incorporação de ações da CAEP. A quantidade de Units a ser
efetivamente emitida no âmbito da referida incorporação de ações poderá variar, em função de ajuste de preço na Aquisição da Wise Up.
Para maiores informações, veja os itens 3.3 e 6.5 do nosso Formulário de Referência.
Na hipótese de ajuste de preço na Aquisição da Wise Up, a quantidade máxima de Units a serem emitidas seria 8.385.431 Units.
Na hipótese de ajuste de preço na Aquisição da Wise Up, considerando o valor máximo da Parcela em Dinheiro (R$500,1 milhões, dos
quais R$227,5 milhões seriam pagos à vista e R$272,6 milhões em duas parcelas, no 4º e 5º aniversários da data de fechamento) e a
quantidade máxima de Units a serem emitidas (8.385.431), a diluição do valor patrimonial contábil por ação para os novos investidores,
considerando os recursos líquidos da Oferta Primária, a incorporação das ações da CAEP no âmbito da Aquisição da Wise Up e o exercício
da totalidade das Opções possíveis de serem outorgadas no âmbito do Plano e das Opções Especiais em aberto no âmbito do Programa,
seria de R$9,00 e a diluição percentual por ação para os novos investidores seria de 59,97%.
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DESCRIÇÃO DO PREÇO POR UNIT PAGO
DETENTORES DE OPÇÕES DE COMPRA

POR

ACIONISTAS CONTROLADORES, ADMINISTRADORES

OU

A tabela abaixo apresenta informações sobre o preço pago em aquisições de nossas units,
realizadas nos últimos cinco anos, por Acionistas Controladores e membros da nossa Administração:

Data

Subscritor/
Adquirente

Objeto

julho/2010 ......... Acionistas
Aumento de
Controladores Capital
maio/2011 ......... Diretor
Exercício de
Opção Especial
maio/2011 ......... Acionistas
Doação(3)
Controladores
julho/2012 ......... Diretor
Exercício de
Opção Especial
dezembro/2012 .. Diretor
Exercício de
Opção Especial
janeiro/2013 ...... 4 Diretores
Exercício de
Opção Especial
(1)

(2)

(3)

Preço por unit pago
por controladores,
administradores ou
detentores de
opções(2)
(R$)

Preço por Unit
na Oferta
(R$)

16.371.971

6,11

45,00

372.490

0,06

45,00

4.631.491

0,00

45,00

12.500

0,03

45,00

186.245

0,03

45,00

42.840

0,03

45,00

Quantidade
de units(1)

No caso de aquisições de ações, a quantidade de units apresentada foi calculada como a quantidade de ações ordinárias ou preferenciais
adquiridas dividida por três. Foi considerado no cálculo, também, o grupamento de nossas ações realizado em 31 de maio de 2011, para
as aquisições anteriores a tal data.
No caso de aquisições de ações, o preço por Unit apresentado na tabela foi calculado como o valor de aquisição por ação ordinária ou
ação preferencial multiplicado por três. Foi considerado no cálculo, também, o grupamento de nossas ações realizado em 31 de maio de
2011, para as aquisições anteriores a tal data.
Em 31 de maio de 2011, o Sr. Roberto Civita doou 27.788.946 ações preferenciais de nossa emissão para os Srs. Giancarlo Francesco
Civita, Victor Civita e Roberta Anamaria Civita. Para mais informações, veja o item 6.5 do nosso Formulário de Referência.

Informações comparativas sobre o Preço por Unit no âmbito da Oferta e os preços pagos por
Acionistas Controladores e Administradores por conta de aquisição de units nos últimos cinco anos,
podem ser obtidas por meio da análise da coluna “Preço pago pelos administradores, controladores
ou detentores de opção (R$)” comparada com a coluna “Preço por Unit” acima.
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ANEXOS
ANEXO A – ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA;
ANEXO B – ATA

DA REUNIÃO DO

CONSELHO

DE

ADMINISTRAÇÃO

DA

COMPANHIA

REALIZADA EM

11

DE

MARÇO DE 2013, APROVANDO A OFERTA;

ANEXO C – ATA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA REALIZADA EM 24 DE
2013, APROVANDO O AUMENTO DE CAPITAL REFERENTE À OFERTA E O PREÇO POR
UNIT, E RERRATIFICAÇÃO;
DA REUNIÃO DO

ABRIL DE

ANEXO D – DECLARAÇÃO
400;

DO

COORDENADOR LÍDER

PARA FINS DO ARTIGO

56

DA

INSTRUÇÃO CVM

ANEXO E – DECLARAÇÃO DA COMPANHIA PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400;
ANEXO F – DECLARAÇÕES
CVM 400;

DOS

ACIONISTAS VENDEDORES

PARA FINS DO ARTIGO

56

DA

INSTRUÇÃO

ANEXO G – ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO BR EDUCACIONAL FUNDO DE
INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2013, APROVANDO A
OFERTA;
ANEXO H – ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO FIP BRASIL DE GOVERNANÇA
CORPORATIVA REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2013, APROVANDO A OFERTA;
ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMBINADAS DO GRUPO OMETZ PARA O EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012, ACOMPANHADAS DO RELATÓRIO DO AUDITOR
INDEPENDENTE;
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ANEXO A – ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA
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ESTATUTO SOCIAL DA
ABRIL EDUCAÇÃO S.A.
CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO SOCIAL, DURAÇÃO
E LISTAGEM NO NÍVEL 2 DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
Artigo 1º. A ABRIL EDUCAÇÃO S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima regida pelo
presente Estatuto Social e pela legislação em vigor.
Parágrafo único. Com a admissão da Companhia no segmento especial de listagem
denominado Nível 2 de Governança Corporativa (“Nível 2”), da BM&FBOVESPA S.A. –
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), sujeitam-se a Companhia,
seus acionistas, Administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, às
disposições do Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da
BM&FBOVESPA (“Regulamento do Nível 2”).
Artigo 2º. A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Otaviano Alves de Lima, 4400, 7º andar, Ala C, Bairro Vila Arcádia, CEP 02909-900.
Parágrafo único. Por deliberação da Diretoria, poderão ser criados e encerrados escritórios,
filiais, sucursais, estabelecimentos ou representações da Companhia em qualquer parte do
território nacional ou fora dele.
Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social:
(a)

editoração e edição de livros e material de ensino em geral;

(b)

a edição, publicação, divulgação, distribuição, pesquisa, desenvolvimento, produção e

comercialização, no atacado e no varejo, e em todo território nacional e no exterior, de livros,
apostilas, sistemas de ensino (módulos didáticos) e publicações educacionais em geral, produtos
didáticos e paradidáticos, todos fixados sob qualquer natureza e forma, tais como, livros
eletrônicos, especialmente livros-discos, livros-fitas, livros-disquetes e livros em forma de cdroms, discos, fitas de áudio, compact-disc de áudio, disc-laser, vídeo ou qualquer outros que
venham a ser criados para a reprodução de som e imagem, games, brinquedos educativos e
similares;
(c)

a prestação de serviços de apoio às instituições de ensino, educadores e estudantes,

utilizando os canais de distribuição mais adequados às suas necessidades, na forma de
informações digitalizadas, como provedor de conteúdos, na forma de dados, áudio, vídeo e voz
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para distribuição por meio de redes, tais como, internet, redes similares e/ou tecnologia que
venha a complementá-las e/ou substituí-las no futuro;
(d)

a atuação no mercado atacadista e varejista de materiais artísticos, didáticos, de pintura,

de papelaria e livrarias, em geral, bem como na prestação de serviços pertinentes a tais
atividades e na comercialização de brinquedos em geral;
(e)

a importação de todos os produtos e serviços especificados acima, assim como a

representação de sociedades congêneres, nacionais ou estrangeiras, referentes àqueles produtos
e serviços;
(f)

a prestação de serviços de intermediação na venda de produtos;

(g)

o licenciamento de obras próprias e de terceiros;

(h)

a prestação de serviços de ensino, especialmente ministrando cursos de pré-escola,

ensino fundamental e ensino médio, cursos livres de ensino, incluindo curso pré-vestibular ao
ensino superior, cursos profissionalizantes em geral, desenvolvendo e exercendo, ainda, toda e
qualquer atividade ligada ao ramo de ensino e outros característicos da prestação de serviços de
ensino; e
(j)

a participação em outras sociedades, na qualidade de sócia, quotista ou acionista.

§ 1º. A Companhia poderá explorar outros ramos que tenham afinidade com o objeto social
expresso no caput do Artigo 3°.
§ 2º. O exercício das atividades da Companhia será norteado pelo cumprimento e observância
dos seguintes princípios fundamentais: (i) ética e transparência; (ii) adoção de boas práticas de
gestão de recursos humanos de maneira a desenvolver, na medida do possível, o seu capital
humano; (iii) adoção de políticas de atuação visando à proteção do meio ambiente; (iv)
implementação de planos de ação que busquem a melhora de seu relacionamento com as
comunidades onde a Companhia e suas subsidiárias estejam instaladas; (v) não utilização de
mão-de-obra infantil ou trabalho escravo; (vi) adoção de políticas de inclusão social e geração
de renda; (viii) participação em projetos sociais; e (viii) transparência na disponibilização de
informações visando às melhores práticas de governança corporativa.
§ 3º. As filiais da Companhia poderão exercer quaisquer das atividades previstas no objeto
social da Companhia.
Artigo 4º. A Companhia tem prazo de duração indeterminado.
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CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL
Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de
R$463.945.913,04 (quatrocentos e sessenta e três milhões, novecentos e quarenta e cinco mil,
novecentos e treze reais e quatro centavos), dividido em 226.471.052 (duzentas e vinte seis
milhões, quatrocentas e setenta e uma mil e cinqüenta e duas) ações, sendo 124.204.274 (cento e
vinte e quatro milhões, duzentas e quatro mil, duzentas e setenta e quatro) ações ordinárias e
102.266.778 (cento e dois milhões, duzentas e sessenta e seis mil, setecentas e setenta e oito)
ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal.
Artigo 6º.A Companhia está autorizada a aumentar o capital social para até 347.952.971
(trezentas e quarenta e sete milhões, novecentas e cinquenta e duas mil, novecentas e setenta e
uma) ações, portanto, podendo ser emitidas mais 121.481.919 (cento e vinte e um milhões,
quatrocentas e oitenta e uma mil, novecentas e dezenove) ações, independentemente de reforma
estatutária, com emissão de ações ordinárias ou preferenciais, sem guardar proporção entre as
diferentes espécies de ações, observado o limite legal de metade do total das ações emitidas para
a emissão de ações preferenciais sem direito a voto ou sujeitas a restrições ao exercício desse
direito, mediante deliberação do Conselho de Administração, que fixará as condições da
emissão, inclusive preço e prazo de integralização.
§ 1º. Os acionistas terão preferência na subscrição de aumentos de capital no prazo de 30 (trinta)
dias da data de publicação da deliberação relativa ao aumento de capital, ressalvado o disposto
no § 3º deste artigo.
§ 2º. Dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração poderá deliberar a
emissão de bônus de subscrição.
§ 3º. A critério do Conselho de Administração, poderá ser excluído ou reduzido o direito de
preferência dos acionistas da Companhia nas emissões de ações, debêntures conversíveis em
ações e bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou
por subscrição pública, ou ainda mediante permuta por ações, em oferta pública de aquisição de
Controle (conforme definido no artigo 38 abaixo), nos termos estabelecidos em lei, dentro do
limite do capital autorizado.
§ 4º. Dentro do limite do capital autorizado e de acordo com o plano aprovado pela Assembleia
Geral, a Companhia poderá outorgar opção de compra de ações a administradores, empregados
ou pessoas naturais que lhe prestem serviços, ou a administradores, empregados ou pessoas
naturais que prestem serviços a sociedades sob seu controle, com exclusão do direito de
preferência dos acionistas na outorga e no exercício das opções de compra.
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§ 5º. É vedado à Companhia emitir partes beneficiárias.
Artigo 7º. Cada ação ordinária dará ao seu titular o direito a um voto nas deliberações da
Assembleia Geral.
Artigo 8º. As ações preferenciais não têm direito a voto nas deliberações da Assembleia Geral,
exceto quanto às matérias especificadas no parágrafo único abaixo, e possuem as seguintes
vantagens ou preferências: (i) percepção de dividendos em valor no mínimo igual aos
dividendos pagos às ações ordinárias; (ii) prioridade no reembolso de capital, sem prêmio; e (iii)
direito de serem incluídas em oferta pública de aquisição de ações em decorrência de Alienação
de Controle (conforme definido no artigo 38 abaixo) da Companhia ao mesmo preço e nas
mesmas condições ofertadas ao Acionista Controlador Alienante (conforme definido no artigo
38 abaixo).
Parágrafo único. Cada ação preferencial confere ao seu titular o direito a voto restrito,
exclusivamente nas seguintes matérias: (i) transformação, incorporação, fusão ou cisão da
Companhia; (ii) aprovação de contratos entre a Companhia e o Acionista Controlador (conforme
definido no artigo 38 abaixo), diretamente ou por meio de terceiros, assim como de outras
sociedades nas quais o Acionista Controlador (conforme definido no artigo 38 abaixo) tenha
interesse, sempre que, por força de disposição legal ou estatutária, sejam deliberados em
Assembleia Geral; (iii) avaliação de bens destinados à integralização de aumento de capital da
Companhia; (iv) escolha de instituição ou empresa especializada para determinação do Valor
Econômico da Companhia, conforme artigo 38 deste Estatuto Social; e (v) alteração ou
revogação de dispositivos estatutários que alterem ou modifiquem quaisquer das exigências
previstas no item 4.1 do Regulamento do Nível 2, ressalvado que esse direito a voto prevalecerá
enquanto estiver em vigor Contrato de Participação no Nível 2 de Governança Corporativa.
Artigo 9º. Todas as ações da Companhia serão nominativas e poderão ser transferidas para
conta de depósito, em instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”), designada pelo Conselho de Administração, em nome de seus titulares, sem emissão
de certificados.
Artigo 10. O custo de transferência das ações para conta de depósito e respectiva averbação,
assim como o custo do serviço relativo às ações escriturais poderá ser cobrado diretamente do
acionista pela instituição escrituradora, conforme venha a ser definido no contrato de
escrituração de ações.
CAPÍTULO III
ASSEMBLÉIA GERAL
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Artigo 11. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano e,
extraordinariamente, quando os interesses sociais o exigirem, devendo ser convocada nos
termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades
por Ações”), e deste Estatuto Social.
§ 1º. A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de Administração ou, nos casos
previstos em lei, por acionistas ou pelo Conselho Fiscal, mediante anúncio publicado, devendo a
primeira convocação ser feita, com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência, e a segunda
com antecedência mínima de oito dias.
§ 2º. Todos os documentos a serem analisados ou discutidos em Assembleia Geral serão
enviados para a BM&FBOVESPA, bem como disponibilizados na sede social da Companhia, a
partir da data da publicação do primeiro edital de convocação referido no § 1º acima.
§ 3º. A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de
Administração ou, na sua ausência ou impedimento, instalada e presidida por outro Conselheiro,
Diretor ou acionista indicado por escrito pelo Presidente do Conselho de Administração. O
Presidente da Assembleia Geral indicará o Secretário da Mesa.
§ 4º. Nas Assembleias Gerais, os acionistas deverão apresentar, com no mínimo 72 (setenta e
duas) horas de antecedência, além do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes
que comprovem a representação legal, conforme o caso: (i) comprovante expedido pela
instituição escrituradora, no máximo, cinco dias antes da data da realização da Assembleia
Geral; (ii) o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante; e/ou (iii)
relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato
contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente.
§ 5º. A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes do
respectivo edital de convocação, ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por
Ações.
§ 6º. As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria absoluta dos votos, não se
computando os votos em branco, observado o disposto no artigo 46, § 1º, deste Estatuto Social.
§ 7º. As atas das Assembleias Gerais deverão ser lavradas no livro de Atas das Assembleias
Gerais na forma de sumário dos fatos ocorridos e publicadas com omissão das assinaturas.
Artigo 12. Compete à Assembleia Geral, além das atribuições previstas em lei:
I.



reformar o Estatuto Social;
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II.

eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal,

quando instalado;
III.

fixar a remuneração global anual dos administradores e dos membros do Conselho

Fiscal, quando instalado;
IV.

tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações

financeiras por eles apresentadas;
V.

deliberar sobre a emissão de debêntures pela Companhia, ressalvado o disposto no

artigo 19, XVII, deste Estatuto Social;
VI.

suspender o exercício dos direitos do acionista;

VII.

deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do

capital social;
VIII.

deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da companhia, sua

dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas;
IX.

autorizar os administradores a confessar falência e pedir recuperação judicial ou

extrajudicial;
X.

deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação

do lucro do exercício e a distribuição de dividendos;
XI.

aprovar planos de outorga de opção de compra ou subscrição de ações aos seus

administradores e empregados, bem como aos administradores e empregados de outras
sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente pela Companhia;
XII.

deliberar sobre a saída do Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA nas

hipóteses previstas no Capítulo VII deste Estatuto Social;
XIII.

deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta na CVM;

XIV.

escolher a instituição ou empresa especializada responsável pela elaboração de laudo de

avaliação das ações da Companhia, em caso de cancelamento de registro de companhia aberta
e/ou saída do Nível 2 da BM&FBOVESPA, conforme previsto no Capítulo VII deste Estatuto
Social, dentre as empresas indicadas pelo Conselho de Administração; e



122


XV.

deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de

Administração.
CAPÍTULO IV
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
Seção I - Disposições Comuns aos Órgãos da Administração
Artigo 13. A Companhia será administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria.
§ 1º. Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou
principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.
§ 2º. A investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado em livro próprio, assinado pelo
administrador empossado, dispensada qualquer garantia de gestão, e pela prévia subscrição do
Termo de Anuência dos Administradores, nos termos do disposto no Regulamento do Nível 2,
bem como atendidos os requisitos legais aplicáveis.
§ 3º. Os administradores permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos, salvo se
diversamente deliberado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração, conforme
o caso.
Artigo 14. A Assembleia Geral fixará o montante global da remuneração dos administradores,
cabendo ao Conselho de Administração, em reunião, fixar a remuneração individual dos
Conselheiros e Diretores.
Artigo 15. Ressalvado o disposto no presente Estatuto Social, qualquer dos órgãos de
administração se reúne validamente com a presença da maioria de seus respectivos membros e
delibera pelo voto da maioria absoluta dos presentes.
Parágrafo único. Só é dispensada a convocação prévia da reunião como condição de sua
validade se presentes todos os seus membros. São considerados presentes os membros do órgão
da administração que manifestarem seu voto por meio da delegação feita em favor de outro
membro do respectivo órgão, por voto escrito antecipado e por voto escrito transmitido por fax,
correio eletrônico ou por qualquer outro meio de comunicação.
Seção II - Conselho de Administração
Artigo 16. O Conselho de Administração será composto de no mínimo cinco e no máximo nove
membros, todos pessoas naturais, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato
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unificado de 2 (dois) anos, considerando-se cada ano como o período compreendido entre duas
Assembleias Gerais Ordinárias, sendo permitida a reeleição.
§ 1º. Na Assembleia Geral que tiver por objeto deliberar a eleição dos membros do Conselho de
Administração, os acionistas deverão fixar, primeiramente, o número efetivo de membros do
Conselho de Administração a serem eleitos.
§ 2º. No mínimo 20% dos membros do Conselho de Administração deverão ser Conselheiros
Independentes, e expressamente declarados como tais na ata da Assembleia Geral que os eleger,
conforme definido no § 3º deste artigo, sendo também considerado(s) como independente(s)
o(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante faculdade prevista pelo artigo 141, §§ 4º e 5º e artigo 239
da Lei 6.404/76. Quando, em decorrência da observância desse percentual, resultar número
fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro: (i)
imediatamente superior, quando a fração for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos); ou (ii)
imediatamente inferior, quando a fração for inferior a 0,5 (cinco décimos).
§ 3º. Para os fins deste artigo, o termo “Conselheiro Independente” caracteriza-se por: (i) não
ter qualquer vínculo com a Companhia, exceto participação de capital; (ii) não ser Acionista
Controlador, cônjuge ou parente até segundo grau daquele, ou não ser ou não ter sido, nos
últimos três anos, vinculado a sociedade ou entidade relacionada ao Acionista Controlador
(pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou pesquisa estão excluídas desta
restrição); (iii) não ter sido, nos últimos três anos, empregado ou diretor da Companhia, do
Acionista Controlador ou de sociedade controlada pela Companhia; (iv) não ser fornecedor ou
comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou produtos da Companhia, em magnitude que
implique perda de independência; (v) não ser funcionário ou administrador de sociedade ou
entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à Companhia, em
magnitude que implique perda de independência; (vi) não ser cônjuge ou parente até segundo
grau de algum administrador da Companhia; e (vii) não receber outra remuneração da
Companhia além daquela relativa ao cargo de conselheiro (proventos em dinheiro oriundos de
participação no capital estão excluídos desta restrição).
§ 4º. Findo o mandato, os membros do Conselho de Administração permanecerão no exercício
de seus cargos até a investidura dos novos membros eleitos.
§ 5º. A Assembleia Geral poderá eleger um ou mais suplentes para os membros do Conselho de
Administração, não podendo, entretanto, ser eleito mais de um suplente para cada membro
efetivo do Conselho de Administração.
§ 6º. O membro do Conselho de Administração ou suplente não poderá ter acesso a informações
ou participar de reuniões de Conselho de Administração, relacionadas a assuntos sobre os quais
tenha ou represente interesse conflitante com os interesses da Companhia.
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Artigo 17. O Conselho de Administração terá um Presidente e um Vice-Presidente, que serão
eleitos pela maioria absoluta de votos dos presentes, na primeira reunião do Conselho de
Administração que ocorrer imediatamente após a posse de tais membros, ou sempre que ocorrer
renúncia ou vacância naqueles cargos.
§ 1º. O Presidente do Conselho de Administração convocará e presidirá as reuniões do órgão e
as Assembleias Gerais, ressalvadas, no caso das Assembleias Gerais, as hipóteses em que
indique por escrito outro conselheiro, diretor ou acionista para presidir os trabalhos.
§ 2º. Nas deliberações do Conselho de Administração, será atribuído ao Presidente do órgão,
além do voto próprio, o voto de qualidade, no caso de empate na votação em decorrência de
eventual composição de número par de membros do Conselho de Administração. Cada
conselheiro terá direito a um voto nas deliberações do órgão, sendo que as deliberações do
Conselho de Administração serão tomadas por maioria de seus membros.
Artigo 18. O Conselho de Administração reunir-se-á (i) ao menos uma vez por trimestre,
mediante convocação do Presidente do Conselho de Administração ou de quaisquer outros dois
membros em conjunto, por escrito, com pelo menos cinco dias de antecedência, e com indicação
da data, hora, lugar, ordem do dia detalhada e documentos a serem considerados naquela
reunião, se houver. Qualquer Conselheiro poderá, através de solicitação escrita ao Presidente,
incluir itens na ordem do dia. O Conselho de Administração poderá deliberar, por unanimidade,
acerca de qualquer outra matéria não incluída na ordem do dia da reunião trimestral; e (ii) em
reuniões especiais, a qualquer tempo, mediante convocação do Presidente do Conselho de
Administração ou de quaisquer dois membros em conjunto, por escrito, com pelo menos cinco
dias de antecedência e com indicação da data, hora, lugar, ordem do dia detalhada, objetivos da
reunião e documentos a serem considerados, se houver. O Conselho de Administração poderá
deliberar, por unanimidade, acerca de qualquer outra matéria não incluída na ordem do dia das
reuniões especiais. As reuniões do Conselho de Administração poderão ser realizadas por
conferência telefônica, vídeo conferência ou por qualquer outro meio de comunicação que
permita a identificação do membro e a comunicação simultânea com todas as demais pessoas
presentes à reunião.
§ 1º. Será dispensada a convocação de que trata o caput do Artigo 18 se estiverem presentes à
reunião todos os membros em exercício do Conselho de Administração.
§ 2º. Todas as deliberações do Conselho de Administração constarão de atas lavradas no
respectivo livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, sendo que uma cópia da
referida ata será entregue a cada um dos membros após a reunião.
Artigo 19. Compete ao Conselho de Administração, além de outras atribuições que lhe sejam
conferidas por lei ou por este Estatuto Social:
I. fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;
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II. eleger e destituir os Diretores, bem como discriminar as suas atribuições;
III. fixar a remuneração, os benefícios indiretos e os demais incentivos dos Diretores e dos
membros dos Comitês de Assessoria criados conforme mencionado no artigo 20 deste Estatuto
Social, dentro do limite global da remuneração da administração aprovado pela Assembleia
Geral;
IV. fiscalizar a gestão dos Diretores; examinar a qualquer tempo os livros e papéis da
Companhia; solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e de
quaisquer outros atos;
V. escolher e destituir os auditores independentes, bem como convocá-los para prestar os
esclarecimentos que entender necessários sobre qualquer matéria;
VI. apreciar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras
da Companhia, que incluem as demonstrações financeiras de encerramento de exercício social e
as informações financeiras trimestrais, e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral;
VII. aprovar e rever o orçamento anual;
VIII. deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral, quando julgar conveniente ou no caso
do artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações;
IX. submeter à Assembleia Geral Ordinária proposta de destinação do lucro líquido do
exercício, bem como deliberar sobre a oportunidade de levantamento de balanços semestrais, ou
em períodos menores, e o pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio decorrentes
desses balanços, bem como deliberar sobre o pagamento de dividendos intermediários ou
intercalares à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros, existentes no último balanço
anual ou semestral;
X. apresentar à Assembleia Geral proposta de reforma do Estatuto Social;
XI. apresentar à Assembleia Geral proposta de dissolução, fusão, cisão e incorporação da
Companhia e de incorporação, pela Companhia, de outras sociedades, bem como autorizar a
constituição, dissolução ou liquidação de subsidiárias;
XII. manifestar-se previamente sobre qualquer assunto a ser submetido à Assembleia Geral;
aprovar o voto da Companhia em qualquer deliberação societária relativa às controladas ou
coligadas da Companhia, que não seja da alçada da Diretoria, nos termos deste Estatuto Social;
XIII. autorizar a emissão de ações da Companhia, nos limites autorizados no artigo 6º deste
Estatuto Social, fixando o preço, o prazo de integralização e as condições de emissão das ações,
podendo, ainda, excluir o direito de preferência ou reduzir o prazo para o seu exercício nas
emissões de ações, bônus de subscrição e debêntures conversíveis, cuja colocação seja feita
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mediante venda em bolsa ou por subscrição pública ou em oferta pública de aquisição de
Controle, nos termos estabelecidos em lei;
XIV. deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição, nos termos do § 2º do artigo 6º deste
Estatuto Social;
XV. outorgar opção de compra de ações a administradores, empregados ou pessoas naturais que
prestem serviços à Companhia ou a sociedades controladas pela Companhia, sem direito de
preferência para os acionistas, nos termos de planos aprovados em Assembleia Geral;
XVI. deliberar sobre a negociação com ações de emissão da Companhia para efeito de
cancelamento ou permanência em tesouraria e respectiva alienação, observados os dispositivos
legais pertinentes;
XVII. deliberar sobre a emissão de debêntures conversíveis em ações, bem como de debêntures
simples, não conversíveis em ações e sem garantia real;
XVIII. deliberar, por delegação da Assembleia Geral quando da emissão de debêntures pela
Companhia, sobre a época e as condições de vencimento, amortização ou resgate, a época e as
condições para pagamento dos juros, da participação nos lucros e de prêmio de reembolso, se
houver, e o modo de subscrição ou colocação bem como os tipos de debêntures;
XIX. estabelecer o valor de alçada da Diretoria para a emissão de quaisquer instrumentos de
crédito para a captação de recursos, sejam bonds, notes, commercial papers, ou outros de uso
comum no mercado, bem como para fixar as suas condições de emissão e resgate, podendo, nos
casos que definir, exigir a prévia autorização do Conselho de Administração como condição de
validade do ato;
XX. estabelecer o valor da participação nos lucros da Diretoria, Comitês de Assessoria e de
empregados da Companhia e de sociedades controladas pela Companhia, podendo decidir por
não atribuir-lhes qualquer participação;
XXI. decidir sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio aos acionistas, nos
termos da legislação aplicável;
XXII. autorizar a aquisição ou alienação de investimentos em participações societárias, bem
como autorizar associações societárias ou alianças estratégicas com terceiros;
XXIII. estabelecer o valor de alçada da Diretoria para a aquisição ou alienação de bens do ativo
permanente, bem como autorizar aquisição ou alienação de bens do ativo permanente de valor
superior ao valor de alçada da Diretoria, salvo se a transação estiver contemplada no orçamento
anual da Companhia;
XXIV. estabelecer o valor de alçada da Diretoria para a constituição de ônus reais e prestação
de garantias relativas a obrigações assumidas pela Companhia, e a prestação de avais e fianças
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em garantias de obrigações de terceiros, bem como autorizar a constituição de ônus reais e
prestação de garantias relativas a obrigações assumidas pela Companhia, e autorizar a prestação
de avais e fianças em garantia de obrigações de terceiros de valor superior ao valor de alçada da
Diretoria;
XXV. estabelecer o valor de alçada da Diretoria para contratar endividamento, sob a forma de
empréstimo ou emissão de títulos ou assunção de dívida, ou qualquer outro negócio jurídico que
afete a estrutura de capital da Companhia, bem como autorizar a contratação de endividamento,
sob a forma de empréstimo ou emissão de títulos ou assunção de dívida, ou qualquer outro
negócio jurídico que afete a estrutura de capital da Companhia de valor superior ao valor de
alçada da Diretoria;
XXVI. aprovar a contratação da instituição prestadora dos serviços de escrituração de ações e
certificados de depósito de ações (Units);
XXVII. aprovar as políticas de divulgação de informações ao mercado e negociação com
valores mobiliários da Companhia;
XXVIII. definir a lista tríplice de instituições ou empresas especializadas em avaliação
econômica de empresas, para a elaboração de laudo de avaliação das ações da Companhia, em
caso de cancelamento de registro de companhia aberta ou saída do Nível 2, na forma definida no
artigo 43 deste Estatuto Social;
XXIX. deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pela Diretoria e/ou pelos
Comitês de Assessoria, bem como convocar os membros da Diretoria e dos Comitês de
Assessoria para reuniões em conjunto, sempre que achar conveniente;
XXX. manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de
aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de parecer
prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da oferta
pública de aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo (i) a conveniência e oportunidade
da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse do conjunto dos acionistas e em
relação à liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) as repercussões da oferta
pública de aquisição de ações sobre os interesses da Companhia; (iii) os planos estratégicos
divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; e (iv) outros pontos que o Conselho de
Administração considerar pertinentes, bem como as informações exigidas pelas regras
aplicáveis estabelecidas pela CVM; e
XXXI. dispor, observadas as normas deste Estatuto Social e da legislação vigente, sobre a
ordem de seus trabalhos e adotar ou baixar normas regimentais para seu funcionamento.
Seção III - Comitês de Assessoria
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Artigo 20. O Conselho de Administração, de tempos em tempos, poderá instituir Comitês de
Assessoria, os quais não terão poderes executivos ou deliberativos e funcionarão nos termos de
seus respectivos regimentos internos. As decisões tomadas em Comitês de Assessoria são
meramente indicativas e não vinculam, nem de qualquer forma, condicionam a atuação do
Conselho de Administração, bem como de qualquer outro órgão da Companhia e/ou de qualquer
outra subsidiária dela.
§ 1º. Cada Comitê de Assessoria terá a composição que vier a ser deliberada pelo Conselho de
Administração, cabendo também a este eleger e destituir os membros dos Comitês de
Assessoria a qualquer tempo.
§ 2º. O Conselho de Administração poderá, a qualquer tempo, instituir, extinguir, aprovar e
reformar os regimentos internos de cada Comitê de Assessoria, observando o disposto neste
Estatuto Social.
Seção IV - Diretoria
Artigo 21. A Diretoria, cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo
Conselho de Administração, será composta de, no mínimo, três e, no máximo, oito Diretores,
dos quais um será designado Diretor Presidente, um será designado Diretor Financeiro, um será
designado Diretor de Relações com Investidores e os demais serão designados Diretores
Executivos, podendo haver cumulação de funções. O cargo de Diretor de Relações com
Investidores é de preenchimento obrigatório. Os Diretores terão prazo de mandato unificado até
a primeira reunião do Conselho de Administração que for realizada após dois anos da eleição,
considerando-se ano o período compreendido entre duas Assembleias Gerais Ordinárias, sendo
permitida a reeleição.
§ 1º. Salvo no caso de vacância no cargo, a eleição da Diretoria ocorrerá até cinco dias úteis
após a data da realização da Assembleia Geral Ordinária, podendo a posse dos eleitos coincidir
com o término do mandato dos seus antecessores.
§ 2º. Nos casos de renúncia ou destituição, ausência ou impedimento temporário do Diretor
Presidente ou do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, o Conselho de
Administração será convocado para eleger o substituto, que completará o mandato do
substituído.
§ 3º. Compete ao Diretor Presidente: (i) executar e fazer executar as deliberações da Assembleia
Geral e do Conselho de Administração; (ii) estabelecer metas e objetivos para a Companhia;
(iii) dirigir e orientar a elaboração do orçamento anual; (iv) coordenar, administrar, dirigir e
supervisionar todas as operações da Companhia, incluindo as áreas contábil, financeira,
administrativa, de recursos humanos e comercial da Companhia, acompanhando seu andamento;
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(v) dirigir e distribuir os serviços e tarefas da administração interna da Companhia; (vi) dirigir,
no mais alto nível, as relações públicas da Companhia e orientar a publicidade institucional;
(vii) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; (viii) representar a Companhia, pessoalmente
ou por mandatário que nomear, nas Assembléias Gerais, reuniões ou outros atos societários de
sociedades das quais a Companhia participe; (ix) manter os membros do Conselho de
Administração informados sobre as atividades e o andamento das operações da Companhia; e
(x) outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Conselho de
Administração.
§ 4º. Compete ao Diretor Financeiro: (i) substituir o Diretor Presidente em suas ausências e
impedimentos, sempre que indicado pelo Diretor Presidente; (ii) estruturar e liderar a equipe
financeira e contábil da Companhia; (iii) implementar e supervisionar os processos financeiros
da Companhia, seus controladas e coligadas, incluindo o processo orçamentário; (iv)
supervisionar a estruturação dos instrumentos de dívida para a Companhia, nos termos em que
vierem a ser aprovados; (v) supervisionar a estruturação dos documentos financeiros e contábeis
quando cabível; (vi) elaborar relatórios gerenciais, incluindo os de acompanhando do orçamento
físico e financeiro, com indicadores estratégicos para o Conselho de Administração; (vii)
supervisionar os processos de auditoria interna e externa da Companhia; (viii) propor políticas
de gestão de riscos para a Companhia e implementá-las quando aprovadas; (ix) assegurar a
confiabilidade dos dados financeiros e contábeis da Companhia; (x) elaborar o benchmark da
concorrência e de outras indústrias; (xi) implementar os processos de gestão estratégica na
Companhia, se for o caso; (xii) sob a direção do Diretor Presidente, coordenar as operações de
fusões e aquisições da Companhia; e (xiii) outras atribuições que lhe forem, de tempos em
tempos, determinadas pelo Diretor Presidente.
§ 5º. Compete ao Diretor de Relações com Investidores: (i) sob a orientação do Diretor
Presidente, coordenar os processos da Companhia relativos a oferta de valores mobiliários; (ii)
representar a Companhia perante acionistas, investidores, analistas de mercado, a CVM, as
Bolsas de Valores, o Banco Central do Brasil e os demais órgãos de controle e demais
instituições relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais, no Brasil e no
exterior; e (iii) outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo
Diretor Presidente.
§ 6º. Compete aos Diretores Executivos auxiliar o Diretor Presidente ou o Diretor Financeiro e
de Relações com Investidores na supervisão, coordenação, direção e administração das
atividades e dos negócios da Companhia e em todas as tarefas que estes lhe consignarem.
Artigo 22. A Diretoria tem todos os poderes para praticar os atos necessários ao funcionamento
regular da Companhia e à consecução do objeto social, por mais especiais que sejam, incluindo
para renunciar a direitos, transigir e acordar, observadas as disposições legais ou estatutárias
pertinentes. Observados os valores de alçada da Diretoria fixada pelo Conselho de
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Administração nos casos previstos no artigo 19 deste Estatuto Social, compete-lhe administrar e
gerir os negócios da Companhia, especialmente:
I. cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração
e da Assembleia Geral;
II. elaborar, anualmente, o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as
demonstrações financeiras da Companhia acompanhados do relatório dos auditores
independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros apurados no exercício anterior,
para apreciação do Conselho de Administração e da Assembleia Geral;
III. propor ao Conselho de Administração o orçamento anual, o orçamento de capital, o plano de
negócios e o plano plurianual, se houver, o qual deverá ser revisto e aprovado anualmente;
IV. deliberar sobre a instalação e o fechamento de escritórios, filiais, sucursais,
estabelecimentos ou representações da Companhia em qualquer parte do território nacional ou
fora dele; e
V. decidir sobre qualquer assunto que não seja de competência privativa da Assembleia Geral
ou do Conselho de Administração.
Artigo 23. A Diretoria se reúne validamente com a presença de dois Diretores, sendo um deles
sempre o Diretor Presidente, e delibera pelo voto da maioria absoluta dos presentes, sendo
atribuído ao Diretor Presidente o voto de qualidade no caso de empate na votação.
Artigo 24. A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente ou pela
maioria de seus membros. As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por conferência
telefônica, vídeo conferência ou por qualquer outro meio de comunicação que permita a
identificação e a comunicação simultânea entre os Diretores e todas as demais pessoas presentes
à reunião.
Artigo 25. As convocações para as reuniões serão feitas mediante comunicado escrito entregue
com antecedência mínima de dois dias úteis, das quais deverá constar a ordem do dia, a data, a
hora e o local da reunião.
Artigo 26. Das reuniões da Diretoria lavrar-se-ão atas no respectivo livro de atas das Reuniões
da Diretoria, que serão assinadas pelos Diretores presentes.
Artigo 27. A Companhia será sempre representada, em todos os atos, (i) por dois Diretores em
conjunto; ou (ii) por um Diretor em conjunto com um procurador especialmente nomeado para
tanto, de acordo com o § 1° abaixo; ou (iii) por dois procuradores em conjunto, desde que
investidos de especiais e expressos poderes, de acordo com o § 1° abaixo; ou (iv) por um
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procurador agindo isoladamente sempre que o ato a ser praticado for relativo aos poderes ad
judicia.
§ 1º. Todas as procurações serão outorgadas pela assinatura de dois Diretores agindo em
conjunto, mediante mandato com poderes específicos e prazo determinado, exceto nos casos de
procurações ad judicia, caso em que o mandato pode ser por prazo indeterminado, por meio de
instrumento público ou particular.
§ 2º. Qualquer dos Diretores ou procurador, isoladamente, poderá representar, ativa ou
passivamente, a Companhia em juízo, ou em atos que não importem em responsabilidade para a
Companhia e/ou suas subsidiárias.
§ 3º. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em relação à Companhia, os atos de
quaisquer Diretores, procuradores, prepostos e empregados que envolvam ou digam respeito a
operações ou negócios estranhos ao objeto social e aos interesses sociais, tais como fianças,
avais, endossos e qualquer garantia em favor de terceiros, salvo quando expressamente
aprovados pelo Conselho de Administração em reunião e nos casos de prestação, pela
Companhia, de avais, abonos e fianças para empresas controladas ou coligadas, em qualquer
estabelecimento bancário, creditício ou instituição financeira, departamento de crédito
comercial, de contratos de câmbio, e outras operações aqui não especificadas, sendo a
Companhia, nestes atos, representada por no mínimo dois Diretores, ou por um Diretor e um
procurador com poderes específicos para a prática do ato.
CAPÍTULO V
CONSELHO FISCAL

Artigo 28. O Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente, com os poderes e
atribuições a ele conferidos por lei, e somente será instalado por deliberação da Assembleia
Geral, ou a pedido dos acionistas, nas hipóteses previstas em lei.
Artigo 29. Quando instalado, o Conselho Fiscal será composto de, no mínimo três e, no
máximo cinco membros efetivos e suplentes em igual número, acionistas ou não, eleitos e
destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral.
§ 1º. Os membros do Conselho Fiscal terão o mandato até a primeira Assembleia Geral
Ordinária que se realizar após a sua eleição, podendo ser reeleitos.
§ 2º. Os membros do Conselho Fiscal, em sua primeira reunião, elegerão o seu Presidente.
§ 3º. A investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado em livro próprio, assinado pelo
membro do Conselho Fiscal empossado, e pela prévia subscrição do Termo de Anuência dos
Membros do Conselho Fiscal nos termos do disposto no Regulamento do Nível 2, bem como ao
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atendimento dos requisitos legais aplicáveis.
§ 4º. Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e impedimentos, pelo
respectivo suplente.
§ 5º. Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente
ocupará seu lugar; não havendo suplente, a Assembleia Geral será convocada para proceder à
eleição de membro para o cargo vago.
Artigo 30. Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá sempre que necessário, competindolhe todas as atribuições que lhe sejam cometidas por lei.
§ 1º. Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada regularmente convocada a
reunião à qual comparecer a totalidade dos membros do Conselho Fiscal.
§ 2º. O Conselho Fiscal se manifesta por maioria absoluta de votos, presente a maioria dos seus
membros.
§ 3º. Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo livro de
Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos Conselheiros presentes.
Artigo 31. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral
que os eleger, observado o parágrafo 3º do artigo 162 da Lei das Sociedades por Ações.

CAPÍTULO VI
EXERCÍCIO SOCIAL, LUCROS E DIVIDENDOS
Artigo 32. O exercício social se inicia em 1º de janeiro e se encerra em 31 de dezembro de cada
ano.
Parágrafo Único. Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar as demonstrações
financeiras da Companhia, com observância dos preceitos legais pertinentes.
Artigo 33. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, o Conselho de
Administração apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação do lucro
líquido do exercício, calculado após a dedução das participações referidas no artigo 190 da Lei
das Sociedades por Ações, conforme o disposto no § 1º deste artigo, ajustado para fins do
cálculo de dividendos nos termos do artigo 202 da mesma lei, observada a seguinte ordem de
dedução: (a) 5% serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva
legal, que não excederá a 20% do capital social. No exercício em que o saldo da reserva legal
acrescido dos montantes das reservas de capital de que trata o § 1º do artigo 182 da Lei das
Sociedades por Ações exceder 30% do capital social, não será obrigatória a destinação de parte
do lucro líquido do exercício para a reserva legal; (b) uma parcela, por proposta dos órgãos da
administração, poderá ser destinada à formação de reserva para contingências e reversão das
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mesmas reservas formadas em exercícios anteriores, nos termos do artigo 195 da Lei das
Sociedades por Ações; (c) por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada para
a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções
governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo
obrigatório; (d) no exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos
do item (e) abaixo, ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral
poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva
de lucros a realizar, observado o disposto no artigo 197 da Lei das Sociedades por Ações; (e)
uma parcela destinada ao pagamento de um dividendo obrigatório não inferior, em cada
exercício, a 25% do lucro líquido anual ajustado, na forma prevista pelo artigo 202 da Lei de
Sociedades por Ações; e (f) uma parcela formada por até 100% dos lucros que remanescerem
após as deduções legais e estatutárias poderá ser destinada à formação de reserva para expansão
ou investimento, que terá por fim financiar a aplicação em ativos operacionais ou dispêndios de
capital, não podendo esta reserva ultrapassar o menor entre os seguintes valores: (i) 80% do
capital social; ou (ii) o valor que, somado aos saldos das demais reservas de lucros, excetuadas a
reserva de lucros a realizar e a reserva para contingências, não ultrapasse 100% do capital social
da Companhia.
§ 1º. A Assembleia Geral poderá atribuir aos membros do Conselho de Administração e da
Diretoria uma participação nos lucros, não superior a 10% do remanescente do resultado do
exercício, limitada à remuneração anual global dos administradores, após deduzidos os
prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda e contribuição social, nos termos do
artigo 152, parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações.
§ 2º. A distribuição da participação nos lucros em favor dos membros do Conselho de
Administração e da Diretoria somente poderá ocorrer nos exercícios em que for assegurado aos
acionistas o pagamento do dividendo mínimo obrigatório previsto neste Estatuto Social.
Artigo 34. Por proposta da Diretoria, aprovada pelo Conselho de Administração, ad referendum
da Assembleia Geral, poderá a Companhia pagar ou creditar juros aos acionistas, a título de
remuneração do capital próprio destes últimos, observada a legislação aplicável. As eventuais
importâncias assim desembolsadas poderão ser imputadas ao valor do dividendo obrigatório
previsto neste Estatuto Social.
§ 1º. Em caso de creditamento de juros aos acionistas no decorrer do exercício social e
atribuição dos mesmos ao valor do dividendo obrigatório, os acionistas serão compensados com
os dividendos a que têm direito, sendo-lhes assegurado o pagamento de eventual saldo
remanescente. Na hipótese do valor dos dividendos ser inferior ao que lhes foi creditado, a
Companhia não poderá cobrar dos acionistas o saldo excedente.
§ 2º. O pagamento efetivo dos juros sobre o capital próprio, tendo ocorrido o creditamento no
decorrer do exercício social, se dará por deliberação do Conselho de Administração, no curso do
exercício social ou no exercício seguinte, mas nunca após as datas de pagamento dos
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dividendos.
Artigo 35. A Companhia poderá elaborar balanços semestrais, ou em períodos inferiores, e
declarar, por deliberação do Conselho de Administração: (a) o pagamento de dividendos ou
juros sobre capital próprio, à conta do lucro apurado em balanço semestral, imputados ao valor
do dividendo obrigatório, se houver; (b) a distribuição de dividendos em períodos inferiores a
seis meses, ou juros sobre capital próprio, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se
houver, desde que o total de dividendos pago em cada semestre do exercício social não exceda
ao montante das reservas de capital; e (c) o pagamento de dividendo intermediário ou juros
sobre capital próprio, à conta de lucros acumulados ou de reserva de lucros existentes no último
balanço anual ou semestral, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver.
Artigo 36. A Assembleia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros ou de
capital, inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a legislação aplicável.
Artigo 37. Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de três anos,
contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverterão em favor da
Companhia.
CAPÍTULO VII
ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO, CANCELAMENTO DO REGISTRO DE
COMPANHIA ABERTA E SAÍDA DO NÍVEL 2 DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
DA BM&FBOVESPA
Seção I - Definições
Artigo 38. Para fins do presente Estatuto Social, os termos abaixo iniciados em letras
maiúsculas terão os seguintes significados:
“Acionista Controlador” significa o(s) acionista(s) ou o Grupo de Acionistas que exerça(m) o
Poder de Controle da Companhia.
“Acionista Controlador Alienante” significa o Acionista Controlador quando este promove a
Alienação de Controle da Companhia.
“Ações de Controle” significa o bloco de ações que assegura, de forma direta ou indireta, ao(s)
seu(s) titular(es), o exercício individual e/ou compartilhado do Poder de Controle da
Companhia.
“Ações em Circulação” significa todas as ações emitidas pela Companhia, excetuadas as ações
detidas pelo Acionista Controlador, por pessoas a ele vinculadas, por Administradores da
Companhia, aquelas em tesouraria.
“Alienação de Controle da Companhia” significa a transferência a terceiro, a título oneroso,
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das Ações de Controle.
“Adquirente” significa aquele para quem o Acionista Controlador Alienante transfere o Poder
de Controle da Companhia.
“Grupo de Acionistas” significa o grupo de pessoas: (i) vinculadas por contratos ou acordos de
voto de qualquer natureza, seja diretamente ou por meio de sociedades controladas,
controladoras ou sob controle comum; ou (ii) entre as quais haja relação de controle; ou (iii) sob
controle comum.
“Poder de Controle” ou “Controle” significa o poder efetivamente utilizado de dirigir as
atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou
indireta, de fato ou de direito, independentemente da participação acionária detida. Há
presunção relativa de titularidade do controle em relação à pessoa ou ao Grupo de Acionistas
que seja titular de ações que lhe tenham assegurado a maioria absoluta dos votos dos acionistas
presentes nas três últimas Assembleias Gerais da Companhia, ainda que não seja titular das
ações que lhe assegurem a maioria absoluta do capital votante.
“Valor Econômico” significa o valor da Companhia e de suas ações que vier a ser determinado
por empresa especializada, mediante a utilização de metodologia reconhecida ou com base em
outro critério que venha a ser definido pela CVM.
Parágrafo único. Os termos grafados com iniciais maiúsculas utilizados neste Estatuto Social
que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no Regulamento do
Nível 2.
Seção II - Alienação do Controle da Companhia
Artigo 39. A Alienação de Controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação,
como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição, suspensiva ou
resolutiva, de que o Adquirente se obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das ações dos
demais acionistas da Companhia, observando as condições e os prazos previstos na legislação
vigente e no Regulamento do Nível 2, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele
dado ao Acionista Controlador Alienante.
§ 1º. O Acionista Controlador Alienante não poderá transferir a propriedade de suas
açõesenquanto o Adquirente não subscrever o Termo de Anuência dos Controladores previsto
no Regulamento do Nível 2.
§ 2º. A Companhia não registrará qualquer transferência de ações para o Adquirente ou para
aquele(s) que vier(em) a deter o Poder de Controle, enquanto este(s) não subscrever(em) o
Termo de Anuência dos Controladores a que se refere o Regulamento do Nível 2.



136


§ 3º. Nenhum acordo de acionistas que disponha sobre o exercício do Poder de Controle poderá
ser registrado na sede da Companhia enquanto os seus signatários não tenham subscrito o
Termo de Anuência dos Controladores a que se refere o Regulamento do Nível 2.
Artigo 40. A oferta pública referida no artigo anterior também deverá ser efetivada:
I. nos casos em que houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos
ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar na
Alienação do Controle da Companhia; ou
II. em caso de alienação do controle de sociedade que detenha o Poder de Controle da
Companhia, sendo que, nesse caso, o Acionista Controlador Alienante ficará obrigado a declarar
à BM&FBOVESPA o valor atribuído à Companhia nessa alienação e anexar documentação que
o comprove.
Artigo 41. Aquele que adquirir o Poder de Controle, em razão de contrato particular de compra
de ações celebrado com o Acionista Controlador, envolvendo qualquer quantidade de ações,
estará obrigado a:
I. efetivar a oferta pública referida no artigo 39 deste Estatuto Social;
II. pagar, nos termos a seguir indicados, quantia equivalente à diferença entre o preço da oferta
pública e o valor pago por ação eventualmente adquirida em bolsa nos seis meses anteriores à
data da aquisição do Poder de Controle, devidamente atualizado até a data do pagamento.
Referida quantia deverá ser distribuída entre todas as pessoas que venderam ações da
Companhia nos pregões em que o Adquirente realizou as aquisições, proporcionalmente ao
saldo líquido vendedor diário de cada uma, cabendo à BM&FBOVESPA operacionalizar a
distribuição, nos termos de seus regulamentos.
III. tomar medidas cabíveis para recompor o percentual mínimo de 25% do total das ações da
Companhia em circulação, dentro dos seis meses subsequentes à aquisição do Controle, ou em
prazo maior se permitido pela legislação em vigor à época.
Seção III - Cancelamento do Registro de Companhia Aberta e
Saída do Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA
Artigo 42. Na oferta pública de aquisição de ações a ser efetivada, obrigatoriamente, pelo
Acionista Controlador ou pela Companhia para o cancelamento do registro de companhia aberta
da Companhia, o preço mínimo a ser ofertado deverá corresponder ao Valor Econômico
apurado em laudo de avaliação, referido no artigo 46 deste Estatuto Social, respeitadas as
normas legais e regulamentares aplicáveis.
Artigo 43. Caso os acionistas reunidos em Assembleia Geral Extraordinária deliberem (i) a
saída da Companhia do Nível 2 para que suas ações passem a ter registro fora do Nível 2 ou (ii)
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a reorganização societária da qual as ações da companhia resultante não sejam admitidas para
negociação no Nível 2, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da Assembleia
Geral que aprovou a referida operação, o Acionista Controlador deverá efetivar oferta pública
de aquisição de ações pertencentes aos demais acionistas da Companhia cujo preço mínimo a
ser ofertado deverá corresponder ao Valor Econômico apurado em laudo de avaliação, referido
no artigo 46 deste Estatuto Social, observadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. A
notícia da realização da oferta pública de aquisição de ações deverá ser comunicada à
BM&FBOVESPA e divulgada ao mercado imediatamente após a realização da Assembleia
Geral da Companhia que houver aprovado referida saída ou reorganização, conforme o caso.
Parágrafo único. O Acionista Controlador estará dispensado de proceder à oferta pública de
aquisição de ações referida no caput deste artigo se a Companhia sair do Nível 2 de Governança
Corporativa em razão da celebração do contrato de participação da Companhia no segmento
especial da BM&FBOVESPA denominado Novo Mercado ou se a companhia resultante de
reorganização societária obtiver autorização para negociação de valores mobiliários no Nível 2
no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da assembleia geral que aprovou a referida
operação.
Artigo 44. Na hipótese de não haver o Acionista Controlador, sempre que for aprovado, em
Assembleia Geral (i) o cancelamento de registro de companhia aberta, a Companhia deverá
efetivar oferta pública de aquisição das ações de sua emissão, sendo que, neste caso, somente
poderá adquirir as ações de titularidade dos acionistas que tenham votado a favor do
cancelamento de registro na deliberação em Assembleia Geral após ter adquirido as ações
pertencentes aos demais acionistas que não tenham votado a favor da referida deliberação e que
tenham aceitado a oferta pública; ou (ii) a saída da Companhia do Nível 2, seja por registro para
negociação das ações dos valores mobiliários por ela emitidos fora do Nível 2, seja em
decorrência de reorganização societária conforme previsto na alínea (ii) do caput do artigo 43, a
saída estará condicionada à realização de oferta pública de aquisição de ações nas mesmas
condições previstas no artigo 43 acima.
§ 1º. A referida assembleia geral deverá definir o(s) responsável(is) pela realização da oferta
pública de aquisição de ações, o(s) qual(is), presente(s) na assembleia, deverá(ão) assumir
expressamente a obrigação de realizar a oferta.
§ 2º. Na ausência de definição dos responsáveis pela realização da oferta pública de aquisição
de ações, no caso de operação de reorganização societária, na qual a companhia resultante dessa
reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Nível 2, caberá aos
acionistas que votaram favoravelmente à reorganização societária realizar a referida oferta.
Artigo 45. A saída da Companhia do Nível 2 em razão de descumprimento de obrigações
constantes do Regulamento do Nível 2 está condicionada à efetivação de oferta pública de
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aquisição de ações, no mínimo, pelo Valor Econômico das ações, a ser apurado em laudo de
avaliação de que trata o artigo 46 deste Estatuto Social, respeitadas as normas legais e
regulamentares aplicáveis.
§ 1º. O Acionista Controlador deverá efetivar a oferta pública de aquisição de ações prevista no
caput desse artigo.
§ 2º. Na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída do Nível 2 referida no caput
decorrer de deliberação da Assembleia Geral, os acionistas que tenham votado a favor da
deliberação que implicou o respectivo descumprimento deverão efetivar a oferta pública de
aquisição de ações prevista no caput.
§ 3º. Na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída do Nível 2 referida no caput
ocorrer em razão de ato ou fato da administração, os administradores da Companhia deverão
convocar Assembleia Geral de acionistas cuja ordem do dia será a deliberação sobre como sanar
o descumprimento das obrigações constantes do Regulamento do Nível 2 ou, se for o caso,
deliberar pela saída da Companhia do Nível 2.
§ 4º. Caso a Assembleia Geral mencionada no § 3º acima delibere pela saída da Companhia do
Nível 2, a referida Assembleia Geral deverá definir o(s) responsável(is) pela realização da oferta
pública de aquisição de ações prevista no caput, o(s) qual(is), presente(s) na Assembleia Geral,
deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta.
Artigo 46. O laudo de avaliação das ofertas de aquisição de ações em caso de cancelamento de
registro de companhia aberta da Companhia, ou de saída da Companhia do Nível 2 de
Governança Corporativa da BM&FBOVESPA, deverá ser elaborado por empresa especializada,
com experiência comprovada e independente da Companhia, seus administradores e Acionista
Controlador, bem como do poder de decisão destes, devendo o laudo também satisfazer os
requisitos do § 1º do artigo 8º da Lei das Sociedades por Ações e conter a responsabilidade
prevista no § 6º do mesmo artigo 8º.
§ 1º. A escolha da empresa especializada responsável pela determinação do Valor Econômico
da Companhia em caso de cancelamento de registro de companhia aberta da Companhia ou de
saída da Companhia do Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA é de
competência privativa da Assembleia Geral, a partir da apresentação, pelo Conselho de
Administração, de lista tríplice, devendo a respectiva deliberação, ser tomada por maioria dos
votos dos acionistas representantes das Ações em Circulação presentes na Assembleia Geral que
deliberar sobre o assunto, cabendo a cada ação o direito a um voto, independentemente da sua
espécie ou classe, não se computando os votos em branco. A Assembleia prevista neste § 1º se
instalada em primeira convocação, deverá contar com a presença de acionistas que representem,
no mínimo, 20% do total das Ações em Circulação ou, se instalada em segunda convocação,
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poderá contar com a presença de qualquer número de acionistas representantes das Ações em
Circulação.
§ 2º. Os custos de elaboração do laudo de avaliação deverão ser suportados integralmente pelos
responsáveis pela efetivação da oferta pública de aquisição das ações.
Seção IV - Disposições Comuns
Artigo 47. É facultada a formulação de uma única oferta pública de aquisição de ações, visando
a mais de uma das finalidades previstas no Capítulo VII deste Estatuto Social, no Regulamento
do Nível 2 ou na regulamentação emitida pela CVM, desde que seja possível compatibilizar os
procedimentos de todas as modalidades de oferta pública de aquisição de ações e não haja
prejuízo para os destinatários da oferta e seja obtida a autorização da CVM, quando exigida pela
legislação aplicável.
Artigo 48. A Companhia ou os acionistas responsáveis pela efetivação das ofertas públicas de
aquisição de ações previstas no Capítulo VII deste Estatuto Social, no Regulamento do Nível 2
ou na regulamentação emitida pela CVM poderão assegurar sua efetivação por intermédio de
qualquer acionista, terceiro e, conforme o caso, pela Companhia. A Companhia ou o acionista,
conforme o caso, não se eximem da obrigação de efetivar a oferta pública de aquisição de ações
até que a mesma seja concluída com observância das regras aplicáveis.
Parágrafo único. As disposições do Regulamento do Nível 2 prevalecerão sobre as disposições
estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas públicas
previstas neste Estatuto Social.

CAPÍTULO VIII
JUÍZO ARBITRAL
Artigo 49. A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal, se
instalado, ficam obrigados a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou
controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação,
validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas neste Estatuto,
nas disposições da Lei das Sociedades por Ações, nas normas editadas pelo Conselho Monetário
Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, nas demais normas aplicáveis ao
funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do
Nível 2, do Contrato de Participação do Nível 2, do Regulamento de Arbitragem da Câmara de
Arbitragem do Mercado e do Regulamento de Sanções, a qual deve ser conduzida junto à
Câmara de Arbitragem do Mercado instituída pela BM&FBOVESPA, em conformidade com o
Regulamento da referida Câmara.
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§ 1º. Sem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, qualquer das partes do procedimento
arbitral terá o direito de recorrer ao Poder Judiciário com o objetivo de, se e quando necessário,
requerer medidas cautelares de proteção de direitos, seja em procedimento arbitral já instituído
ou ainda não instituído, sendo que, tão logo qualquer medida dessa natureza seja concedida, a
competência para decisão de mérito será imediatamente restituída ao tribunal arbitral instituído
ou a ser instituído.
§ 2º. A lei brasileira será a única aplicável ao mérito de toda e qualquer controvérsia, bem como
à execução, interpretação e validade da presente cláusula compromissória. O Tribunal Arbitral
será formado por árbitros escolhidos na forma estabelecida no procedimento de Arbitragem
previsto no Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado. O
procedimento arbitral terá lugar na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, local onde
deverá ser proferida a sentença arbitral. A arbitragem deverá ser administrada pela própria
Câmara de Arbitragem do Mercado, sendo conduzida e julgada de acordo com as disposições
pertinentes do Regulamento de Arbitragem.

CAPÍTULO IX
DA LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA
Artigo 50. A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados em lei, cabendo à
Assembleia Geral eleger o liquidante ou liquidantes, bem como o Conselho Fiscal que deverá
funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais.

CAPÍTULO X
EMISSÃO DE UNITS
Artigo 51. A Companhia poderá patrocinar a emissão de certificados de depósito de ações
(“Unit(s)”).
§ 1º. Cada Unit representará uma ação ordinária e duas ações preferenciais de emissão da
Companhia e somente será emitida mediante solicitação dos acionistas que o desejarem,
observadas as regras a serem fixadas pelo Conselho de Administração de acordo com o disposto
neste Estatuto Social.
§ 2º. Somente ações livres de ônus e gravames poderão ser objeto de depósito para a emissão de
Units.
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Artigo 52. As Units terão a forma escritural e, exceto na hipótese de cancelamento das Units, a
propriedade das ações representadas pelas Units somente será transferida mediante transferência
das Units.
Artigo 53. O titular de Units terá o direito de, a qualquer tempo, solicitar à instituição financeira
depositária o cancelamento das Units e a entrega das respectivas ações depositadas, observadas
as regras a serem fixadas pelo Conselho de Administração de acordo com o disposto neste
Estatuto Social.
§ 1º. O Conselho de Administração da Companhia poderá, a qualquer tempo, suspender, por
prazo determinado, a possibilidade de cancelamento de Units prevista no caput deste artigo, no
caso de início de oferta pública de distribuição primária e/ou secundária de Units, no mercado
local e/ou internacional, sendo que neste caso o prazo de suspensão não poderá ser superior a
180 (cento e oitenta) dias.
§ 2º. As Units que tenham ônus, gravames ou embaraços não poderão ser canceladas.
Artigo 54. As Units conferirão aos seus titulares os mesmos direitos e vantagens das ações
depositadas.
§ 1º. O direito de participar das Assembleias Gerais da Companhia e nelas exercer todas as
prerrogativas conferidas às ações representadas pelas Units, mediante comprovação de sua
titularidade, cabe exclusivamente ao titular das Units. O titular da Unit poderá ser representado
nas Assembleias Gerais da Sociedade por procurador constituído nos termos do artigo 126, § 1º,
da Lei das Sociedades por Ações.
§ 2º. Na hipótese de desdobramento, grupamento, bonificação ou emissão de novas ações
mediante a capitalização de lucros ou reservas, serão observadas as seguintes regras com relação
às Units:
I.

caso ocorra aumento da quantidade de ações de emissão da Companhia, a instituição

financeira depositária registrará o depósito das novas ações e creditará novas Units na conta dos
respectivos titulares, de modo a refletir o novo número de ações detidas pelos titulares das
Units, guardada sempre a proporção de uma ação ordinária e duas ações preferenciais de
emissão da Companhia para cada Unit, sendo que as ações que não forem passíveis de constituir
Units serão creditadas diretamente aos acionistas, sem a emissão de Units.
II.

caso ocorra redução da quantidade de ações de emissão da Companhia, a instituição

financeira depositária debitará as contas de depósito de Units dos titulares das ações grupadas,
efetuando o cancelamento automático de Units em número suficiente para refletir o novo
número de ações detidas pelos titulares das Units, guardada sempre a proporção de uma ação
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ordinária e duas ações preferenciais de emissão da Companhia para cada Unit, sendo que as
ações remanescentes que não forem passíveis de constituir Units serão entregues diretamente
aos acionistas, sem a emissão de Units.
Artigo 55. No caso de exercício do direito de preferência para a subscrição de ações de emissão
da Companhia, se houver, a instituição financeira depositária criará novas Units no livro de
registro de Units escriturais e creditará tais Units aos respectivos titulares, de modo a refletir a
nova quantidade de ações preferenciais e ações ordinárias de emissão da Sociedade depositadas
na conta de depósito vinculada às Units, observada sempre a proporção de uma ação ordinária e
duas ações preferenciais de emissão da Companhia para cada Unit, sendo que as ações que não
forem passíveis de constituir Units serão creditadas diretamente aos acionistas, sem a emissão
de Units. No caso de exercício do direito de preferência para a subscrição de outros valores
mobiliários de emissão da Companhia, não haverá o crédito automático de Units.
Artigo 56. Os titulares de Units terão direito ao recebimento de ações decorrentes de cisão,
incorporação ou fusão envolvendo a Companhia. Em qualquer hipótese, as Units serão sempre
criadas ou canceladas, conforme o caso, no livro de registro de Units escriturais, em nome da
BM&FBOVESPA, como respectiva proprietária fiduciária, que as creditará nas contas de
custódia dos respectivos titulares de Units. Nas hipóteses em que forem atribuídas ações aos
titulares de Units e tais ações não forem passíveis de constituir novas Units, estas ações também
serão depositadas na BM&FBOVESPA, na qualidade de proprietária fiduciária das Units, que
as creditará nas contas de custódia dos respectivos titulares.
CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Artigo 57. Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e
regulados de acordo com o que preceitua a Lei das Sociedades por Ações e, no que couber, pelo
Regulamento do Nível 2, nos termos de seu item 14.4.
Artigo 58. A Companhia deverá observar os acordos de acionistas arquivados em sua sede, sendo
vedado o registro de transferência de ações e o cômputo de voto proferido em Assembleia Geral
ou em reunião do Conselho de Administração contrários aos seus termos.
*
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