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BAHEMA EDUCAÇÃO S.A. 

Companhia Aberta – BAHI3 

CNPJ nº 45.987.245/0001-92 

NIRE 35.300.185.366 

 

FATO RELEVANTE 

 

BAHEMA EDUCAÇÃO S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 157, 

§4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e na 

Instrução nº 358 da Comissão de Valores Mobiliários, de 3 de janeiro de 2002, conforme 

alterada (“ICVM 358”), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que 

recebeu, nesta data, o seguinte comunicado: 

 

“A Mint Capital Gestora de Recursos Ltda, inscrita no CNPJ sob no 11.502.768/0001.80, 
credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de 

Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório no 11.016, de 29 de abril de 2010 
(“Mint”), gestora dos fundos investidores da Companhia Mint Educação Master FIA 
(CNPJ nº 27.928.149/0001-91), Mint Educação Master II FIA (CNPJ nº 34.545.964/0001-

37), Potenza FIA (CNPJ nº 11.461.603/0001-07) e Mint Batalha Value FIA (CNPJ nº 
10.382.858/0001-11), nos termos da Instrução CVM nº 358/2002, conforme alterada, vem 

informar que, findo o prazo para exercício de direito de preferência e subscrição de sobras 
no âmbito do aumento de capital aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia 
em 13 de agosto de 2019 (“Aumento de Capital”), os fundos geridos pela Mint, em 

conjunto, passaram a deter o total de 1.215.761 ações ordinárias, equivalente a 54.78% 
das ações ordinárias emitidas pela Companhia.. 

 

Embora o Aumento de Capital esteja ainda sujeito à homologação pelo Conselho de 

Administração da Companhia, com a superação de 50% (cinquenta por cento) do total de 

ações de emissão da Companhia, a Mint tomará todas as providências previstas no 

Estatuto Social da Companhia, observando-se o disposto na Lei das Sociedades por Ações, 

na regulamentação expedida pela CVM e pelas Bolsas de Valores nas quais os valores 

mobiliários de emissão da Companhia sejam admitidos à negociação.  

 

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos.”  

 

Em decorrência do aumento de participação dos fundos geridos pela Mint nos termos do 

comunicado acima, a Companhia passou a ter um acionista majoritário e uma estrutura de 

controle definido. Nesse sentido, como condição à homologação do Aumento de Capital e 

crédito das ações, a Companhia zelará para que os fundos geridos pela Mint firmem o 

Termo de Anuência dos Controladores nos termos previstos no Regulamento de Listagem 

do Bovespa Mais, seguimento de listagem do qual a Companhia faz parte, bem como 

atualizará as informações pertinentes em seu Formulário de Referência. 
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Por fim, a Companhia esclarece que a aquisição do controle pelos fundos geridos pela Mint, 

por ser originária, não enseja oferta pública por alienação de controle.  

 

São Paulo, 22 de outubro de 2019. 

 

 

Guilherme Affonso Ferreira Filho 

Diretor de Relações com Investidores 



 
 

 

                                     São Paulo, 22 de outubro de 2019 

 

À Bahema Educação S.A. 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2369, 8º andar,  

Conjuntos 812 a 815, Jardim Paulistano, 

Via email: ri@bahema.com.br 

 

At.:  Guilherme Affonso Ferreira Filho 

 Diretor de Relações com Investidores 

 

Prezados Senhores: 

 

A Mint Capital Gestora de Recursos Ltda. (“Mint Capital”), CNPJ sob o no 11.502.768/0001- 80, na qualidade 

de gestora de fundos de investimentos, credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários 

pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório no 11.016,de 29 de abril de 2010, vem, 

nos termos da Instrução CVM nº 358/2002, conforme alterada, solicitar a V. Sas. a divulgação, por meio do 

Sistema IPE, do seguinte:  

 

“A Mint Capital Gestora de Recursos Ltda, inscrita no CNPJ sob no 11.502.768/0001.80, credenciada como 

administradora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato 

Declaratório no 11.016, de 29 de abril de 2010 (“Mint”), gestora dos fundos investidores da Companhia Mint 

Educação Master FIA (CNPJ nº 27.928.149/0001-91), Mint Educação Master II FIA (CNPJ 

nº 34.545.964/0001-37), Potenza FIA (CNPJ nº 11.461.603/0001-07) e Mint Batalha Value FIA (CNPJ 

nº 10.382.858/0001-11), nos termos da Instrução CVM nº 358/2002, conforme alterada, vem informar que, 

findo o prazo para exercício de direito de preferência e subscrição de sobras no âmbito do aumento de capital 

aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em 13 de agosto de 2019 (“Aumento de Capital”), 

os fundos geridos pela Mint, em conjunto, passaram a deter o total de 1.215.761 ações ordinárias, equivalente 

a 54.78% das ações ordinárias emitidas pela Companhia.  

 

Embora o Aumento de Capital esteja ainda sujeito à homologação pelo Conselho de Administração da 

Companhia, com a superação de 50% (cinquenta por cento) do total de ações de emissão da Companhia, a 

Mint tomará todas as providências previstas no Estatuto Social da Companhia, observando-se o disposto na 

Lei das Sociedades por Ações, na regulamentação expedida pela CVM e pelas Bolsas de Valores nas quais os 

valores mobiliários de emissão da Companhia sejam admitidos à negociação.   

 

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimento. 

 

 

 

 

Mint Capital Gestora de Recursos Ltda. 

Ricardo Dittmer 

Diretor 


