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BAHEMA S.A. 

CNPJ nº 45.987.245/0001-92 

NIRE 35.300.185.366 

 

FATO RELEVANTE 

 

A BAHEMA 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, nesta data, 

o Conselho de Administração decidiu submeter à assembleia geral extraordinária de 

acionistas da Companhia proposta da administração com diversas matérias, dentre as 

quais a alteração do objeto social e o aumento do limite do capital autorizado da 

Companhia (“Proposta da Administração”). 

 

Conforme Edital de Convocação divulgado na presente data, a assembleia geral 

extraordinária deverá ser realizada em 12 de agosto de 2019 (“Edital de Convocação” e 

“AGE”, respectivamente). 

 

ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL E DIREITO DE RECESSO 

 

Com o intuito de adaptar o objeto social da Companhia às atividades efetivamente 

exercidas pela Companhia atualmente, foi proposta a alteração do objeto social da 

Companhia para (a) excluir as atividades de (i) administração de bens móveis e imóveis, 

próprios ou de terceiros, que independem de autorização governamental; 

(ii) desenvolvimento de atividades ligadas à fabricação e à comercialização de 

máquinas, equipamentos, peças ou afins; e (iii) importação e exportação de serviços; (b) 

incluir as atividades de (iv) desenvolvimento, diretamente ou por meio de participação 

em outras sociedades, de projetos e atividades nas áreas de educação pré-escolar, 

educação infantil, educação básica (ensino fundamental ao ensino médico), 

desenvolvendo todas as demais atividades inerentes à prestação de serviços 

educacionais; (v) desenvolvimento, diretamente ou por meio de participação em outras 

sociedades, de projetos e atividades de cursos livres, incluindo cursos pré-vestibulares, 

bem como aulas de reforço e ensino de esportes, dança e artes cênicas e demais 

atividades relacionadas ao esporte e cultura; e (vi) prestação de serviços de apoio às 

instituições de ensino e educadores, incluindo serviços administrativos, de treinamento, 

qualificação, consultoria, assessoria, avaliação e demais serviços relacionados à área 

educacional; e (c) adequar a redação das demais atividades do objeto social .  

 

Conforme disposto no artigo 137 da Lei das S.A., os acionistas da Companhia que 

dissentirem da deliberação, que se abstiverem de votar na AGE ou que não venham a 
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comparecer na AGE, terão assegurado o direito de retirada na forma da lei, com o 

reembolso de suas ações apurado com base no valor patrimonial de suas ações, 

correspondente a R$ 47,84 (quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) por ação, 

conforme balanço datado de 31 de dezembro de 2018, observado o direito dos acionistas 

de requerer o levantamento de balanço especial, nos termos do artigo 45 da Lei das S.A. 

 

O pagamento do respectivo reembolso somente será assegurado em relação às ações de 

emissão da Companhia das quais o acionista for, comprovadamente, titular, de maneira 

ininterrupta em 12 de julho de 2019 (respeitadas as negociações realizadas nesse dia, 

inclusive) tendo em vista o disposto no artigo 137, §1º da Lei das S.A. Se aprovada a 

proposta pela AGE, a Companhia divulgará oportunamente todas as instruções para o 

exercício do direito de recesso, incluindo prazos e procedimentos detalhados. 

 

AUMENTO DO CAPITAL AUTORIZADO 

 

Em reunião realizada nesta data, o Conselho de Administração da Companhia deliberou, 

dentre outras matérias, pela aprovação da proposta de aumento do limite do capital 

autorizado da Companhia a ser submetida à assembleia geral extraordinária.  

 

A administração da Companhia entende que o aumento do limite do capital autorizado 

em número de ações tem por objetivo mais imediato (i) o incremento do número de 

opções passíveis de serem outorgadas sob o Plano de Outorga de Opção de Compra ou 

Subscrição de Ações da Companhia, e (ii) preparar a Companhia para um aumento de 

capital no curto prazo, atualmente em fase avançada de estudos, necessário para que 

possa seguir na sua estratégia de aquisição de escolas de ensino básico, seja permitindo 

o exercício de opções de compra já contratadas, seja para novas aquisições que estão em 

fase de diligência ou negociação de termos. No momento, existem diligências em 

andamento para aquisição de mais duas escolas que totalizam aproximadamente 1.600 

(mil e seiscentos) alunos matriculados e uma receita anual somada estimada em mais de 

R$ 40 milhões.  

 

Além disso, eventuais recursos advindos de um aumento de capital futuro servirão para 

reforçar o caixa da Companhia para atendimento de suas necessidades e compromissos 

financeiros de curto e médio prazo. Com isso, a Companhia poderá ter acesso a linhas 

de crédito com taxas de juros mais atrativas, permitindo a otimização da sua estrutura de 

capital. 

 

A Proposta da Administração, disponibilizada nesta data nos sites da B3 

(www.b3.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e da Companhia 

(www.bahema.com.br), contém informações detalhadas sobre a proposta de alteração 



 

 

DOCS - 562927v8  

do objeto social da Companhia, incluindo informações sobre o direito de recesso, bem 

como sobre a proposta de aumento do limite do capital autorizado.  

 

São Paulo, 12 de julho de 2019.  

 

BAHEMA S.A. 

 

 

Guilherme Affonso Ferreira Filho 

Diretor de Relações com Investidores 


