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COMUNICADO AO MERCADO
Esclarecimento de notícia veiculada na mídia
A BAHEMA S.A. (“Bahema” ou “Companhia”), comunica que recebeu o Ofício nº 1917/2018-SAE, datado de
22 de novembro de 2018, por meio do qual a Superintendência de Acompanhamento de Empresas e Ofertas
de Valores Mobiliários de Renda Variável da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão requereu esclarecimentos a
respeito da notícia veiculada em 22 de novembro de 2018 no jornal Valor Econômico, sob o título “Holding
Bahema estuda capitalização para novas compras de escolas premium”, cujo conteúdo segue abaixo:
“22 de novembro de 2018
1917/2018-SAE
BAHEMA S.A.
At. Sr. Guilherme Affonso Ferreira Filho
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 22/11/2018, sob o título “Holding Bahema estuda
capitalização para novas compras de escolas premium”, consta, entre outras informações, que a Bahema:
1.

Estuda fazer um aumento de capital para expandir seu negócio o que deve ocorrer, principalmente,
por meio de aquisições de escolas premium;

2.

Tem a intenção de levantar cerca de R$ 200 milhões numa oferta a ser realizada em janeiro; e

3.

Confirmou que avalia uma capitalização.

Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 23/11/2018, com a sua confirmação ou não,
bem como outras informações consideradas importantes.”
Em resposta ao Ofício, a Companhia esclarece que recentemente contratou o BR Partners como seu assessor
financeiro para auxiliar a Companhia na análise e avaliação de sua estrutura de capital. Com o apoio do BR
Partners diversas estruturas e alternativas estão sendo discutidas e avaliadas, incluindo, sem limitação, o
aumento de capital mencionado na notícia referida acima e outras ainda sob análise.
Todavia, até o momento não há qualquer definição da Companhia ou de potenciais contrapartes, sobre a
alternativa ou os montantes envolvidos, que será oportunamente proposta à aprovação dos competentes
órgãos societários da Companhia.

A Companhia reforça que adota elevados padrões de governança corporativa e transparência com o mercado
e que em havendo alguma informação material, esta será divulgada ao mercado de forma completa e
tempestiva.

São Paulo, 22 de novembro de 2018
Guilherme Affonso Ferreira Filho
Diretor de Relações com Investidores

