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BAHEMA S.A. 
CNPJ nº 45.987.245/0001-92 

NIRE 35.300.185.366 
 

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 12 DE AGOSTO DE 2019 

 
 
Senhores Acionistas, 
 
 

A Administração da Bahema S.A. (“Companhia”), nos termos da Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e da 
Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 (“Instrução CVM 481”), vem 
apresentar a V.Sas. as propostas abaixo, a serem apreciadas na Assembleia Geral 
Extraordinária da Companhia (“AGE”). A AGE será realizada em primeira convocação, 
no dia 12 de agosto de 2019, às 9hs, na sede social da Companhia, localizada na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.369, 8º andar, conjuntos 812 a 815, Jardim 
Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01452-000, observada a legislação societária vigente e 
as disposições do Estatuto Social da Companhia. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
BAHEMA S.A. 
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BAHEMA S.A. 

CNPJ nº 45.987.245/0001-92 
NIRE 35.300.185.366 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
 
Ficam convocados os senhores acionistas da BAHEMA S.A. (“Companhia”) para se 
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 12 de 
agosto de 2019, às 9hs, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, 2.369, 8º andar, conjuntos 812 a 815, Jardim Paulistano, Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01452-000, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: (i) aprovar a alteração da denominação da Companhia de Bahema S.A. para 
Bahema Educação S.A., com a consequente alteração do artigo 1º do Estatuto Social; 
(ii) aprovar a alteração do objeto social para (a) excluir as seguintes atividades: 
(a.1) administração de bens móveis e imóveis, próprios ou de terceiros, que independam 
de autorização governamental; (a.2) desenvolvimento de atividades ligadas à fabricação 
e à comercialização de máquinas, equipamentos, peças ou afins; e (a.3) importação e 
exportação de serviços; (b) incluir as seguintes atividades: (b.1) 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 médio), desenvolvendo todas as demais atividades inerentes à 
prestação de serviços educacionais; (b.2) 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 (b.3) 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, quando necessário, a 
redação das demais atividades do objeto social; com a consequente alteração do 
artigo 3º do Estatuto Social; (iii) aprovar o aumento do limite do capital autorizado da 
Companhia, das atuais 2.400.000 (dois milhões e quatrocentos mil) ações ordinárias, 
nominativas, escriturais e sem valor nominal para 4.800.000 (quatro milhões e 
oitocentos mil) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, com a 
consequente alteração do artigo 8º do Estatuto Social; (iv) aprovar a alteração do 
Regulamento do Plano de Opção de Compra ou Subscrição de Ações da Bahema S.A. e 
suas empresas controladas, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da 
Companhia realizada em 2 de outubro de 2017, para: (a) aumentar o limite máximo de 
ações que poderão ser objeto de opções outorgadas de 100.000 (cem mil) para 200.000 
(duzentos mil), com a consequente alteração da Cláusula 3.1 de referido Regulamento; e 
(b) alterar o prazo mínimo dos programas com períodos de reserva de direitos, de 24 
(vinte e quatro) meses para 6 (seis) meses, com a consequente alteração da Cláusula 
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4.1.3(b) de referido Regulamento; (v) aprovar a aquisição de 95% (noventa e cinco por 
cento) do capital social da Fórum Cultural Participações Ltda., sociedade limitada 
inscrita no CNPJ sob o nº 33.828.784/0001-08, com sede na Cidade de Niterói, Estado 
do Rio de Janeiro, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 2454 (“Fórum Cultural”), de 
acordo com Contrato de Aquisição de Participação e Outras Avenças celebrado em 13 
de maio de 2019 entre a Companhia e os sócios das sociedades detentores das quotas da 
Fórum Cultural.   
 
Poderão participar da Assembleia Geral Extraordinária, ora convocada, os acionistas 
titulares de ações emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou 
procuradores devidamente constituídos, ou via boletim de voto a distância, sendo que as 
orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam na Proposta da 
Administração: 
 
PRESENCIAL: os acionistas titulares das ações de emissão da Companhia poderão 
participar da Assembleia Geral Extraordinária, desde que referidas ações estejam 
escrituradas em seu nome junto à instituição financeira depositária das ações – Itaú 
Corretora de Valores S.A., e portando os seguintes documentos: (i) pessoa física – 
documento de identificação com foto; (ii) pessoa jurídica - cópia autenticada do último 
estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando 
poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração), bem como 
documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); e (iii) acionista 
constituído sob a forma de Fundo de Investimento - cópia autenticada do último 
regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social do seu 
administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação 
(ata de eleição dos diretores e/ou procuração), bem como documento de identificação 
com foto do(s) representante(s) legal(is). 
 
PROCURAÇÃO: as procurações poderão ser outorgadas de forma física, observado o 
disposto no artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações e na Proposta da 
Administração. O representante legal do acionista deverá comparecer à Assembleia 
Geral Extraordinária munido da procuração e demais documentos indicados na Proposta 
da Administração, além de documento que comprove a sua identidade. 
 
BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA: a Companhia disponibilizará para a 
Assembleia Geral Extraordinária o sistema de votação a distância, nos termos da 
Instrução CVM 481, permitindo que seus acionistas enviem boletins de voto a distância 
por meio de seus respectivos agentes de custódia ou ao escriturador das ações de 
emissão da Companhia ou, ainda, diretamente à Companhia, conforme as orientações 
constantes na Proposta da Administração. 
 
A Companhia solicita aos seus acionistas que, caso possível, depositem os documentos 
indicados na Proposta da Administração, na sede social da Companhia, até às 18h00 do 
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dia 9 de agosto de 2019, último dia útil antes da data da Assembleia. Nos termos do 
artigo 5º, parágrafo 2º, da Instrução CVM 481, o acionista que comparecer à assembleia 
munido dos documentos exigidos poderá dela participar e votar, ainda que tenha 
deixado de depositá-los previamente. 
 
A Proposta da Administração para a Assembleia Geral Extraordinária conforme previsto 
na Instrução CVM 481 e os demais documentos a ela relativos encontram-se à 
disposição dos acionistas na sede da Companhia e na internet, nos endereços eletrônicos 
da Companhia (www.bahema.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 
(www.b3.com.br).  

 
 

São Paulo, 12 de julho de 2019.  
 
 

Cassio Beldi 
Presidente do Conselho de Administração 
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I - ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA AGE 
 

Os acionistas detentores de ações da Companhia poderão comparecer à sede da 
Companhia na data da AGE e proferir seus votos ou, caso não possam fazer-se 
presentes, lhes é facultado nomear um procurador, observando-se as regras de 
legitimação e representação a seguir descritas, ou exercer seu voto por meio do 
preenchimento e envio do Boletim de Voto à distância, nos termos da Instrução CVM 
481.  
 
ACIONISTA PRESENTE:  
 

O acionista que desejar participar da AGE deverá se apresentar alguns minutos 
antes do horário indicado no Edital de Convocação, portando os seguintes documentos:  
 

(i) pessoa física: documento de identificação com foto. Exemplos: RG, 
RNE, CNH ou carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas;  
 
(ii) pessoa jurídica: documento de identificação com foto do representante 
legal do acionista, devidamente acompanhado de cópia autenticada ou original 
do seu ato constitutivo, bem como da documentação de representação societária 
identificando o representante legal da pessoa jurídica (ata de eleição de diretoria 
ou da administração);  
 
(iii) acionista constituído sob a forma de Fundo de Investimento: documento 
de identificação com foto do representante legal do administrador do Fundo de 
Investimento (ou do gestor do Fundo de Investimento, conforme o caso), 
acompanhado de cópia autenticada ou original do Regulamento do Fundo e do 
Estatuto Social ou Contrato Social do seu administrador (ou gestor, conforme o 
caso), juntamente com a documentação de representação societária identificando 
o representante legal da pessoa jurídica. 
 

ACIONISTA REPRESENTADO POR PROCURADOR:  
 

O acionista que não puder comparecer à AGE poderá ser representado por 
procurador, constituído há menos de 1 (um) ano, na forma prevista no parágrafo 1º do 
artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações.  
 

As procurações, nos termos do parágrafo 1º do artigo 126 da Lei das Sociedades 
por Ações, somente poderão ser outorgadas a pessoas que atendam, pelo menos, um dos 
seguintes requisitos: (i) ser acionista ou administrador da Companhia, (ii) ser advogado 
ou (iii) ser instituição financeira ou administrador de fundos de investimento que 
represente os condôminos. Para os acionistas pessoas jurídicas, conforme entendimento 
proferido pelo Colegiado da CVM em reunião realizada em 4 de novembro de 2014 
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(Processo CVM RJ2014/3578), não há a necessidade de o mandatário cumprir qualquer 
dos requisitos elencados nos itens (i) a (iii) acima.  
 

O acionista representado por procuração deverá seguir o seguinte procedimento: 
 

Entrega dos 
Documentos de 
Representação  

A Companhia solicita aos seus acionistas que, se possível, 
depositem na sede social da Companhia até às 18h00 do dia 9 de 
agosto de 2019, ou seja, último dia útil da data marcada para a 
realização da AGE.  

Documentos de 
Representação  

(i) instrumento de mandato com observância dos requisitos 
previamente mencionados, conforme aplicável (Procuração); 
(ii) Estatuto Social ou Contrato Social e ata de eleição de 
diretores ou administradores, caso o acionista seja uma pessoa 
jurídica; e (iii) documento de identificação com foto do(a) 
procurador(a) ou representante legal.  

Local de Entrega da 
Documentação de 
Representação  

Sede social da Bahema S.A., localizada na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, 2.369, 8º andar, conjuntos 812 a 815, Jardim 
Paulistano, CEP 01452-000, na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo.  

 
A solicitação de entrega prévia de documentos de representação (incluindo a 

procuração, no caso de acionistas que pretendem fazer-se representar por procurador 
legalmente constituído), tem por objetivo facilitar os trabalhos de preparação da AGE, 
não representando qualquer óbice à sua participação.  
 

O Estatuto Social da Companhia não prevê a possibilidade de procurações 
outorgadas por meio eletrônico. 
 
VIA BOLETIM DE VOTO À DISTÂNCIA:  
 

Nos termos da Instrução CVM 481, a Companhia adotou o sistema de votação à 
distância, permitindo que seus acionistas participem da AGE mediante o preenchimento 
e a entrega do boletim de voto à distância (“Boletim de Voto”), disponibilizado pela 
Companhia, nesta data, no seu website de relações com investidores 
(www.bahema.com.br), bem como nos websites da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 
S.A. – Brasil, Bolsa Balcão (www.b3.com.br).  
 

Nesse sentido, os acionistas poderão encaminhar, a partir desta data, suas 
instruções de voto em relação às matérias da AGE:  
 

(i) diretamente à Companhia;  
 

(ii) por instruções de preenchimento transmitidas a seus respectivos agentes de 
custódia que prestem esse serviço, no caso dos acionistas titulares de ações 
depositadas em depositário central; ou  
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(iii) por instruções de preenchimento transmitidas para o escriturador das ações 
de emissão da Companhia, Itaú Corretora de Valores S.A., no caso de acionistas 
titulares de ações depositadas no escriturador.  

 
A Companhia alerta que, em qualquer dessas hipóteses, o Boletim de Voto à 

distância deverá ser recebido em até, no máximo, 7 (sete) dias antes da data de 
realização da AGE, ou seja, até às 23h59min do dia 5 de agosto de 2019. 
 
Voto à Distância Exercido Diretamente:  
 

O acionista que optar por enviar o Boletim de Voto à distância diretamente à 
Companhia deverá encaminhar os seguintes documentos à Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, 2.369, 8º andar, conjuntos 812 a 815, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo:  
 

(i) via física do Boletim de Voto à distância devidamente preenchido, rubricado 
e assinado; e  

 
(ii) cópia dos documentos descritos no item de participação de Acionista 
Presente acima, conforme o caso.  

 
Caso assim lhe convier, o acionista também poderá enviar as vias digitalizadas 

dos documentos referidos acima para o endereço eletrônico ri@bahema.com.br.  
 

Uma vez recebidos o Boletim de Voto à distância e os documentos que o 
tiverem acompanhado, a Companhia comunicará ao acionista acerca de seu recebimento 
e de sua aceitação ou não, nos termos do artigo 21-U da Instrução CVM 481. 
 
Voto à Distância Exercido Por Intermédio de Prestadores de Serviços:  
 

O acionista que optar por exercer o seu direito de voto à distância por intermédio 
de prestadores de serviços deverá transmitir as suas instruções de voto a seus 
respectivos agentes de custódia que prestem esse serviço, no caso dos acionistas 
titulares de ações depositadas em depositário central, ou para a Itaú Corretora de 
Valores S.A., instituição financeira contratada pela Companhia para a prestação de 
serviços de escrituração de ações, no caso de ações que não estejam depositadas em 
depositário central, observadas as regras e prazos por esses determinadas.  
 

Para tanto, os acionistas deverão entrar em contato com os seus agentes de 
custódia ou com a Itaú Corretora de Valores S.A., conforme o caso, e verificar os 
procedimentos por eles estabelecidos para emissão das instruções de voto via Boletim 
de Voto à distância, bem como os documentos e informações que venham a ser por eles 
exigidos.  
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A Companhia esclarece que serão desconsideradas instruções de voto 

conflitantes, assim entendidas aquelas provenientes de um mesmo acionista que em 
relação a uma mesma deliberação tenha votado em sentidos distintos em instruções de 
voto entregues por prestadores de serviços diferentes. 
 
Informações Adicionais  
 

Desde que o respectivo Boletim de Voto à distância seja considerado válido pela 
Companhia, o acionista que decidir votar à distância será considerado presente para 
todos os efeitos da Lei das Sociedades por Ações.  
 

Durante o prazo de votação à distância, o acionista poderá alterar suas instruções 
de voto quantas vezes julgar necessário, prevalecendo aquela da qual constar, 
validamente, a data mais próxima à data de realização da AGE.  
 

A instrução de voto proveniente de um mesmo acionista será atribuída a todas as 
ações detidas por aquele CPF ou CNPJ, conforme o caso, de acordo com as posições 
acionárias fornecidas pelo agente escriturador.  
 

Caso haja divergência entre as informações constantes de eventual Boletim de 
Voto à Distância enviado diretamente à Companhia e a instrução de voto contida no 
mapa de votação enviado pelo escriturador em relação a um mesmo acionista, a 
instrução de voto contida no mapa de votação enviado pelo agente escriturador 
prevalecerá, sendo desconsiderado o referido Boletim de Voto recebido pela 
Companhia.  
 

Também serão desconsideradas, pela mesa da AGE, instruções de voto à 
distância de acionistas ou representantes de acionistas que, comparecendo fisicamente à 
AGE, solicitarem exercer o voto presencialmente.  
 

Lembramos, por fim, que a equipe de Relações com Investidores está ao dispor 
para esclarecer quaisquer dúvidas sobre procedimentos, prazos e matérias para 
deliberação através dos seguintes canais de comunicação: 
 
Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 2369 - 8º andar - cj 812/815  
Jd. Paulistano - São Paulo - SP- Brasil  
CEP: 01452-000  
Telefone: (55 11) 3081-7142  
E-mail: ri@bahema.com.br 
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II - APROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO DA COMPANHIA PARA INCLUSÃO 

DE SUA ATIVIDADE PRINCIPAL, COM A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO ARTIGO 1º DO 

ESTATUTO SOCIAL 
 
 A Administração da Companhia vem apresentar aos seus acionistas a proposta 
acerca da alteração de sua denominação constante da Ordem do Dia da AGE, conforme 
Edital de Convocação divulgado nesta data.  
 

Deliberação: 
 
Deliberar sobre a alteração da denominação da Companhia de Bahema S.A. para 
Bahema Educação S.A., com a consequente alteração do artigo 1º do Estatuto Social.  
 
 A Administração da Companhia propõe alterar sua denominação para incluir 
referência expressa ao ramo em que concentra suas atividades, ou seja, educação. A 
inclusão proposta tem por objetivo facilitar a identificação da Companhia e coaduna-se 
com a adequação do objeto social objeto desta mesma Proposta da Administração, a 
seguir.  
 

Em observância ao inciso II do artigo 11 da Instrução CVM 481, segue, abaixo, 
o relatório que detalha a origem e a justificativa da reforma proposta, analisando seus 
efeitos jurídicos e econômicos:  
 

Atual Redação do Estatuto Social Reforma Proposta ao Estatuto Social 
Art. 1º - A BAHEMA S.A. 
(“Companhia”) é uma sociedade por 
ações, regida por este Estatuto Social e 
pelas disposições legais que lhe forem 
aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404, de 
15 de dezembro de 1976, conforme 
alterada (“Lei das S.A.”).  

Art. 1º - A BAHEMA EDUCAÇÃO 
S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por 
ações, regida por este Estatuto Social e 
pelas disposições legais que lhe forem 
aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404, de 
15 de dezembro de 1976, conforme 
alterada (“Lei das S.A.”). 

Justificativa e Impacto: A reforma prevista acima tem o objetivo de incluir na 
denominação social referência expressa ao segmento de atividade principal na qual a 
Companhia atua, direta ou indiretamente por meio de investimentos, qual seja, 
educação. Exceto pelas atualizações cadastrais necessárias perante órgãos públicos e 
demais terceiros, tal inclusão não traz nenhum impacto jurídico ou econômico.  
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III - APROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL PARA ADAPTAÇÃO ÀS 

ATIVIDADES EFETIVAMENTE EXERCIDAS PELA COMPANHIA, COM A CONSEQUENTE 

ALTERAÇÃO DO ARTIGO 3º DO ESTATUTO SOCIAL 
 

A Administração da Companhia vem apresentar aos seus acionistas a proposta 
acerca da alteração de seu objeto social constante da Ordem do Dia da AGE, conforme 
Edital de Convocação divulgado nesta data.  
 

Deliberação: 
 
Deliberar sobre a alteração do objeto social para (i) excluir as seguintes atividades: 
(a) administração de bens móveis e imóveis, próprios ou de terceiros, que independam 
de autorização governamental; (b) desenvolvimento de atividades ligadas à fabricação 
e à comercialização de máquinas, equipamentos, peças ou afins; e (c) importação e 
exportação de serviços; (ii) incluir as seguintes atividades: (d) 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 médio), desenvolvendo todas as demais atividades inerentes à 
prestação de serviços educacionais; (e) 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 (f) 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 (iii) adequar, quando necessário, a 
redação das demais atividades do objeto social; com a consequente alteração do artigo 
3º do Estatuto Social.  
 
 A alteração do objeto social proposta tem por objetivo especificar as atividades 
atual e efetivamente exercidas pela Companhia. Tal alteração, com a exclusão e 
inclusão de atividades, importa em modificação substancial do objeto social atual, 
configurando, portanto, a hipótese prevista no artigo 137, VI da Lei das Sociedades por 
Ações. Para maiores informações sobre o direito de recesso, verificar o Anexo 20 desta 
Proposta da Administração. 
 

Em observância ao inciso II do artigo 11 da Instrução CVM 481, segue, na 
próxima página, o relatório que detalha a origem e a justificativa da reforma proposta, 
analisando seus efeitos jurídicos e econômicos:  
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Atual Redação do Estatuto Social Reforma Proposta ao Estatuto Social 

Art. 3º - A Companhia tem por objeto:  
 
a. participar de outras sociedades como 

acionista ou quotista, em especial no 
setor de educação; 

 
b. realizar pesquisas e elaborar estudos e 

projetos de investimentos, bem como 
a prestação de serviços e assessoria 
empresarial; 

 
c. administrar bens móveis e imóveis, 

próprios ou de terceiros, que 
independam de autorização 
governamental;  

 
d. desenvolver atividades ligadas à 

fabricação e à comercialização de 
máquinas, equipamentos, peças ou 
afins;  

 
e. importação e exportação de bens e 

serviços.  

Art. 3º - A Companhia tem por objeto:  
 
a. 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 
médio), desenvolvendo todas as 
demais atividades inerentes à 
prestação de serviços educacionais;  

  
b. 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; 

  
c. 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; 

  
a.d. participar participação de em 

outras sociedades como sócia, 
acionista ou quotista, em especial no 
setor de educação; e 

 
b.e. realizar realização de pesquisas e 

elaborar elaboração de estudos e 
projetos de investimentos , bem como 
a prestação de serviços e assessoria 
empresarial; na área de educação.  

 
administrar bens móveis e imóveis, próprios 
ou de terceiros, que independam de 
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autorização governamental. 
 
desenvolver atividades ligadas à fabricação e 
à comercialização de máquinas, 
equipamentos, peças ou afins;  
 
importação e exportação de bens e serviços. 

Justificativa e Impacto: A Companhia foi constituída na década de 50, tendo atuado 
em diversas atividades antes de concentrar sua atuação no ramo educacional. De fato, 
a redação do objeto social remonta ao seu histórico de atuação no passado, não 
refletindo adequadamente as atividades que vêm sendo desenvolvidas pela 
Companhia. Assim, a reforma prevista acima tem o objetivo de fazer com que, no 
objeto social da Companhia, constem somente as atividades efetivamente exercidas 
atualmente pela Companhia. A atualização do objeto social, com a inclusão e 
exclusão de atividades para refletir a atuação da Companhia no presente, enseja o 
direito de recesso aos acionistas dissidentes, nos termos do artigo 137 da Lei das 
Sociedades por Ações. Para maiores informações sobre o direito de recesso, verificar 
o Anexo 20 à presente Proposta da Administração. 
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IV - APROVAÇÃO DO AUMENTO DO LIMITE DO CAPITAL AUTORIZADO DA COMPANHIA, 
COM A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO ARTIGO 8º DO ESTATUTO SOCIAL 
 
 A Administração da Companhia vem apresentar aos seus acionistas a proposta 
acerca do aumento do limite do capital autorizado constante da Ordem do Dia da AGE, 
conforme Edital de Convocação divulgado nesta data.  
 

Deliberação: 
 
Deliberar sobre o aumento do limite do capital autorizado da Companhia, das atuais 
2.400.000 (dois milhões e quatrocentas mil) ações ordinárias, nominativas, escriturais 
e sem valor nominal para 4.800.000 (quatro milhões e oitocentos mil) ações ordinárias, 
nominativas, escriturais e sem valor nominal, com a consequente alteração do artigo 8º 
do Estatuto Social.  
 
 Em observância ao inciso II do artigo 11 da Instrução CVM 481, segue, abaixo, 
o relatório que detalha a origem e a justificativa da reforma proposta, analisando seus 
efeitos jurídicos e econômicos: 
 

Atual Redação do Estatuto Social Reforma Proposta ao Estatuto Social 
Art. 8º - A Companhia está autorizada a 
aumentar o seu capital social até o limite 
de 2.400.000 (dois milhões e 
quatrocentas mil) ações, ou seja, 
1.228.030 (um milhão, duzentas e vinte e 
oito mil e trinta) ações adicionais, 
nominativas, sem valor nominal, 
independentemente de reforma 
estatutária, por deliberação do Conselho 
de Administração, que fixará as 
condições da emissão, inclusive preço e 
prazo de integralização. 

Art. 8º - A Companhia está autorizada a 
aumentar o seu capital social até o limite 
de 2.400.00 (dois milhões e quatrocentas 
mil) 4.800.000 (quatro milhões e 
oitocentos mil) ações, ou seja, 3.628.030 
(três milhões, seiscentos e vinte e oito mil 
e trinta) 1.228.030 (um milhão, duzentas 
e vinte e oito mil e trinta) ações 
adicionais, nominativas, sem valor 
nominal, independentemente de reforma 
estatutária, por deliberação do Conselho 
de Administração, que fixará as 
condições da emissão, inclusive preço e 
prazo de integralização.  

Justificativa e Impacto: O aumento do limite do capital autorizado em número de 
ações tem por objetivo mais imediato acomodar: (i) o incremento do número de 
opções passíveis de serem outorgadas sob o Plano de Outorga de Opção de Compra 
ou Subscrição de Ações, assumindo a aprovação do item (iv) da Ordem do Dia, e 
(ii) preparar a Companhia para um aumento de capital no curto prazo, 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 



Proposta de Reforma do Estatuto Social 
Alteração do Limite de Capital Autorizado 

15 
 
DOCS - 562007v7  

aproximadamente 1.600 (mil e seiscentos) alunos matriculados e uma receita anual 
somada estimada em mais de R$ 40 milhões. Dessa forma o Conselho de 
Administração poderá deliberar com mais agilidade, simplificando o processo de 
capitalização da Companhia. 
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ANEXO I – CÓPIA DO ESTATUTO SOCIAL COM ALTERAÇÕES PROPOSTAS EM 

DESTAQUE 
 

BAHEMA EDUCAÇÃO S.A. 
CNPJ nº 45.987.245/0001-92 

NIRE 35.300.185.366 
 

ESTATUTO SOCIAL 
 

CAPÍTULO I 
DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO 

 
Art. 1º - A BAHEMA EDUCAÇÃO S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações, 
regida por este Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis, em 
especial a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”). 
 
Parágrafo 1º - Com a admissão da Companhia no segmento especial de listagem 
denominado Bovespa Mais, da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), sujeitam-se a 
Companhia, seus acionistas, Administradores e membros do Conselho Fiscal, quando 
instalado, às disposições do Regulamento de Listagem do Bovespa Mais da B3 
(“Regulamento do Bovespa Mais”). 
 
Parágrafo 2º - As disposições do Regulamento do Bovespa Mais prevalecerão sobre as 
disposições estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das 
ofertas públicas previstas neste Estatuto Social.  
 
Parágrafo 3º - Os termos grafados com iniciais maiúsculas utilizados neste Estatuto 
Social que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes for atribuído no 
Regulamento do Bovespa Mais.  
 
Art. 2º - A Companhia tem sua sede social e foro legal na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo.  
 
Parágrafo Único – Mediante deliberação da Diretoria, a Companhia poderá abrir ou 
fechar filiais, agências, depósitos, escritórios e representações e quaisquer outros 
estabelecimentos para a realização das atividades da Companhia em qualquer parte do 
território nacional ou no exterior. 
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Art. 3º - A Companhia tem por objeto:  
 

a. 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 médio), desenvolvendo 
todas as demais atividades inerentes à prestação de serviços educacionais;  
 

b. 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; 
 

c. 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; 

 
a.d. participar participação em de outras sociedades como sócia, acionista ou 

quotista, em especial no setor de educação; e 
 

b. realizar realização de pesquisas e elaborar elaboração de estudos e projetos de 
investimentos, bem como a prestação de serviços e assessoria empresarial na 
área de educação;.  

c. administrar bens móveis e imóveis, próprios ou de terceiros, que independam de 
autorização governamental;  

  
d. desenvolver atividades ligadas à fabricação e à comercialização de máquinas, 

equipamentos, peças ou afins;  
  
e. importação e exportação de bens e serviços. 

 
Art. 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado.  
 

CAPÍTULO II 
CAPITAL SOCIAL E AÇÕES 

 
Art. 5º - O capital social da Companhia é de R$ 56.950.013,99 (cinquenta e seis 
milhões, novecentos e cinquenta mil e treze reais e noventa e nove centavos), totalmente 
subscrito e integralizado, dividido em 1.171.970 (um milhão, cento e setenta e uma mil, 
novecentas e setenta) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor 
nominal.  
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Parágrafo Único – A Companhia não poderá emitir ações preferenciais e partes 
beneficiárias.  
 
Art. 6º - As ações da Companhia serão escriturais, mantidas em contas de depósito em 
nome de seus titulares, em instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”), sem emissão de certificados, podendo ser cobrada dos acionistas 
a remuneração de que trata o parágrafo 3º do artigo 35 da Lei das S.A.  
 
Art. 7º - As ações serão indivisíveis perante a Companhia e cada ação ordinária confere 
a seu titular o direito a 1 (um) voto nas Assembleias Gerais. 
 
Art. 8º - A Companhia está autorizada a aumentar o seu capital social até o limite de 
2.400.00 (dois milhões e quatrocentas mil)4.800.000 (quatro milhões e oitocentos mil) 
ações, ou seja, 3.628.030 (três milhões, seiscentos e vinte e oito mil e trinta) 1.228.030 
(um milhão, duzentas e vinte e oito mil e trinta) ações adicionais, nominativas, sem 
valor nominal, independentemente de reforma estatutária, por deliberação do Conselho 
de Administração, que fixará as condições da emissão, inclusive preço e prazo de 
integralização. 
 
Parágrafo 1º - Até o limite do capital autorizado, poderão ser emitidas ações, 
debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição por deliberação do Conselho 
de Administração, independentemente de reforma estatutária. O Conselho de 
Administração fixará o número, preço, prazo de integralização e demais condições da 
emissão de ações.  
 
Parágrafo 2º - Dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração 
poderá ainda: (i) deliberar a emissão de bônus de subscrição; (ii) de acordo com o plano 
aprovado pela Assembleia Geral, deliberar a outorga de 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; e (iii) aprovar aumento do capital social mediante a 
capitalização de lucros ou reservas, com ou sem bonificação de ações. 
 
Parágrafo 3º - Nos aumentos de capital por subscrição particular, o prazo para o 
exercício do direito de preferência não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias. A critério 
do Conselho de Administração, fica autorizada a emissão, que poderá ser realizada sem 
direito de preferência para os acionistas ou com redução do prazo para o exercício do 
direito de preferência, de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de 
subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou subscrição 
pública ou permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle, nos termos do 
artigo 172 da Lei das S.A.  
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Parágrafo 4º - Competirá ao Conselho de Administração fixar o preço e o número de 
ações a serem subscritas, bem como o prazo e condições de subscrição e integralização, 
exceção feita à integralização em bens, que dependerá da aprovação da Assembleia 
Geral, na forma da lei.  
 
Parágrafo 5º - As integralizações serão efetivadas à vista. O acionista que não 
integralizar as ações subscritas, na forma do boletim de subscrição ou da chamada, 
ficará constituído, de pleno direito, em mora, devendo pagar à Companhia juros de 12% 
(doze por cento) ao ano ou fração, contados do primeiro dia do não cumprimento da 
obrigação, correção monetária com base no IGPM mais multa equivalente a 10% (dez 
por cento) do valor em atraso e não integralizado, sem prejuízo das demais penalidades 
aplicáveis.  
 
Parágrafo 6º - O capital social será representado exclusivamente por ações ordinárias. 
As ações são indivisíveis perante a Companhia e cada ação ordinária terá direito a um 
voto nas Assembleias Gerais. 
 
Art. 9º - Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá negociar 
com as ações de sua própria emissão para efeito de cancelamento ou permanência em 
tesouraria, determinar a sua revenda ou recolocação no mercado, observadas as normas 
expedidas pela CVM e demais disposições legais aplicáveis. 
 

CAPÍTULO III 
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO 

 
Art. 10º - A administração da Companhia competirá ao Conselho de Administração e à 
Diretoria, na forma prevista neste Estatuto.  
 
Art. 11 - A posse dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria estará 
condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Administradores, nos 
termos do disposto no Regulamento do Bovespa Mais, bem como ao atendimento dos 
requisitos legais aplicáveis.  
 
Art. 12 - A remuneração dos administradores será fixada pela Assembleia Geral. 
 

SEÇÃO I  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
Art. 13 - O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 3 (três) e no 
máximo, 10 (dez) membros e respectivos suplentes, com mandato unificado de 2 (dois) 
anos. Os membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração deverão ser 
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eleitos em Assembleia Geral e serão destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia 
Geral, sendo permitida a reeleição.  
 
Parágrafo 1º - O Conselho de Administração terá um Presidente e um Vice-Presidente, 
eleitos por seus membros na primeira reunião que ocorrer após a eleição dos 
conselheiros.  
 
Parágrafo 2º - No caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente do 
Conselho de Administração, suas atribuições serão exercidas Vice-Presidente ou na 
falta deste, por outro Conselheiro indicado pelo Presidente do Conselho de 
Administração e, não havendo indicação, por escolha da maioria dos demais membros 
do Conselho. 
 
Parágrafo 3º - No caso de ausência ou impedimento temporário, os membros do 
Conselho de Administração serão substituídos por seus respectivos suplentes, os quais 
participarão das reuniões do Conselho de Administração, com direito a voto.  
 
Parágrafo 4º – No caso de vacância no cargo de Conselheiro, o respectivo suplente 
assumirá o cargo pelo mandato restante. Se este, porém, por qualquer motivo, vier a 
deixar o Conselho de Administração em caráter definitivo, o Conselho de 
Administração elegerá um acionista para a substituição, cujo mandato perdurará até a 
primeira Assembleia Geral que elegerá o novo conselheiro e seu respectivo suplente, 
ressalvadas as exceções legais decorrentes de eventual adoção do processo de voto 
múltiplo.  
 
Parágrafo 5º – Caso a vacância de membro(s) do Conselho de Administração ocorra de 
modo a ficar o número de conselheiros reduzido para aquém do número fixado neste 
Estatuto Social, deverá ser convocada Assembleia Geral, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, para eleição e preenchimento dos cargos vagos. O mandato dos 
conselheiros eleitos nestas condições terminará juntamente com o dos demais 
conselheiros.  
 
Art. 14 - Os membros do Conselho de Administração reunir-se-ão ordinariamente ao 
final de cada trimestre e, extraordinariamente, sempre que convocados. 
 
Art. 15 - O Conselho de Administração será convocado a se reunir pelo Presidente do 
Conselho ou por no mínimo 2 (dois) de seus membros, mediante carta, fax ou e-mail, 
observando-se prazo de convocação de pelo menos 3 (três) dias de antecedência da data 
da reunião. A convocação deverá ser acompanhada da descrição das matérias da ordem 
do dia a serem discutidas e dos documentos de apoio por ventura necessários.  
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Parágrafo Único – Os membros da Diretoria poderão ser convocados a participar das 
reuniões do Conselho de Administração, devendo estes comparecer e poderão 
participar, sem direito a voto, das discussões das matérias que tiverem motivado sua 
convocação.  
 
Art. 16 - O quórum de instalação e deliberação das reuniões do Conselho de 
Administração será de pelo menos 2/3 (dois terços) de seus membros, sendo 
considerado como presente o conselheiro representado por procurador validamente 
nomeado ou que participe por meio de conferência telefônica ou videoconferência, bem 
como aquele que enviar, antecipadamente, seu voto na forma do parágrafo 4º abaixo. 
 
Parágrafo 1º - As reuniões serão presididas pelo Presidente do Conselho de 
Administração, que convidará um dos presentes para secretário.  
 
Parágrafo 2º - As deliberações serão lavradas atas no Livro de Atas de Reuniões do 
Conselho de Administração.  
 
Parágrafo 3º - Os Conselheiros poderão enviar, antecipadamente, seu voto, que valerá 
para fins de verificação de quóruns de instalação e de deliberação, desde que 
encaminhado, por escrito, à Companhia, até o início da reunião, em atenção ao 
Presidente da respectiva reunião do Conselho de Administração.  
 
Parágrafo 4º - Nas reuniões do Conselho de Administração são admitidos os votos por 
meio de delegação feita em favor de outro conselheiro, o voto por escrito antecipado e o 
voto por facsímile, correio eletrônico ou por qualquer outro meio de comunicação, 
computando-se como presentes os membros que assim votarem.  
 
Parágrafo 5º - A presença de todos os membros permitirá a realização de reuniões do 
Conselho de Administração independentemente de convocação. 
 
Art. 17 - Compete ao Conselho de Administração:  
 

a. fixar a orientação geral dos negócios da Companhia e de suas controladas e/ou 
coligadas aprovando previamente políticas empresariais, projetos, planos de 
desenvolvimento e de investimentos, orçamentos anuais e plano quinquenal de 
negócios, bem como suas revisões anuais;  
 

b. dentro do limite do capital autorizado, (i) deliberar a emissão de bônus de 
subscrição; (ii) de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, 
deliberar a outorga de 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 
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exclusão do direito de preferência dos acionistas na outorga e no exercício das 
opções de compra; e (iii) aprovar aumento do capital social mediante a 
capitalização de lucros ou reservas, com ou sem bonificação de ações;  
 

c. declarar dividendos à conta de lucro apurado em balanços semestrais ou em 
períodos menores, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros 
existentes, nos termos da legislação em vigor, bem como declarar juros sobre 
capital próprio; 
 

d. 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;  
 

e. deliberar sobre a emissão de debêntures simples e, sempre que respeitados os 
limites do capital autorizado, conversíveis em ações, podendo as debêntures, de 
qualquer das classes, ser de qualquer espécie; 
 

f. deliberar, por delegação da Assembleia Geral, quando da emissão pela 
Companhia de debêntures conversíveis em ações que ultrapassem o limite do 
capital autorizado, sobre (i) a época e as condições de vencimento, amortização 
ou resgate, (ii) a época e as condições para pagamento dos juros, da participação 
nos lucros e de prêmio de reembolso, se houver, e (iii) o modo de subscrição ou 
colocação, bem como a espécie das debêntures;  
 

g. manifestar-se previamente sobre as seguintes matérias e operações, como 
condição de validade de sua realização perante terceiros: (i) aquisição de 
participações societárias iguais ou superiores a 5% (cinco por cento) do capital 
de sociedades não controladas; e (ii) alienação de participações nas sociedades 
controladas e/ou coligadas;  
 

h. orientar a Diretoria em questões por ela submetidas ao Conselho de 
Administração;  
 

i. fiscalizar a gestão dos Diretores da Companhia, examinar a qualquer tempo os 
livros e papeis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados 
ou em via de celebração, bem como outros documentos da Companhia;  
 

j. definir lista tríplice de instituições ou empresas especializadas em avaliação 
econômica de empresas, para a elaboração de laudo de avaliação das ações da 
Companhia, nos casos de ofertas públicas para cancelamento de registro de 
companhia aberta ou para saída do Bovespa Mais, na forma estabelecida neste 
Estatuto Social;  
 



Proposta de Reforma do Estatuto Social 
   Documentos para Consulta 

Anexo I – Cópia do Estatuto Social com Alterações Propostas em Destaque 

23 
 
DOCS - 562007v7  

k. estabelecer o valor de alçada da Diretoria para a constituição de ônus reais e a 
prestação de avais, fianças e garantias a obrigações próprias, bem como 
autorizar a constituição de ônus reais e a prestação de avais, fianças e garantias a 
obrigações próprias de valor superior ao valor de alçada da Diretoria; e  
 

l. resolver os casos omissos neste Estatuto Social, observado o disposto na 
legislação em vigor e no Regulamento do Bovespa Mais, e exercer outras 
atribuições que a lei, ou este Estatuto Social, não confiram a outro órgão da 
Companhia.  
 

Art. 18 - O Conselho de Administração, para melhor desempenho de suas funções, 
poderá criar comitês ou grupos de trabalho com objetivos definidos, que deverão atuar 
como órgãos auxiliares sem poderes deliberativos, sempre no intuito de assessorar o 
Conselho de Administração, sendo integrados por pessoas por ele designadas dentre os 
membros da administração e/ou outras pessoas. 
 
Art. 19 – O Conselho de Administração contará, obrigatoriamente com o 
assessoramento do Comitê de Orientação Pedagógica.  
 
Parágrafo 1º - O Comitê de Orientação Pedagógica tem como objetivo promover a 
manutenção dos projetos pedagógicos das escolas investidas pela Companhia e 
possibilitar o intercâmbio de experiências entre elas.  
 
Parágrafo 2º - A composição e as regras de funcionamento do Comitê de Orientação 
Pedagógica serão disciplinadas em regimento a ser aprovado pelo Conselho de 
Administração.  

SEÇÃO II  
DIRETORIA 

 
Art. 20 - A Diretoria será composta de até 5 (cinco) membros, acionistas ou não, 
residentes no país, eleitos com mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo admitida a 
reeleição e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Conselho de Administração, sendo um 
Diretor Presidente, um Diretor Financeiro e de Relação com Investidores e até três 
Diretores sem designação específica.  
 
Parágrafo 1º - No caso de ausência ou impedimento temporário do Diretor Presidente, 
este será substituído pelo Diretor Financeiro e de Relação com Investidores. Os demais 
Diretores substituir-se-ão entre si, com respeito à mesma categoria.  
 
Parágrafo 2º - No caso de vacância de algum cargo, o Conselho de Administração 
procederá o seu preenchimento.  
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Art. 21 - A Diretoria terá os poderes e as atribuições que a lei e este Estatuto lhe 
conferirem para assegurar o funcionamento regular da sociedade, podendo decidir da 
prática de todos os atos e realizações de todas as operações que se relacionarem com o 
objeto da sociedade e que não forem da competência privativa da Assembleia Geral ou 
do Conselho de Administração, ou ainda que deste último não exigirem prévia 
manifestação. 
 
Art. 22 - Compete à Diretoria:  
 

a. a nomeação de procuradores ad negotia ou ad judicia;  
 

b. a alienação e a oneração de bens do ativo permanente e a prestação de garantias 
de qualquer natureza, inclusive em obrigações de terceiros, ressalvadas as 
hipóteses de prévia manifestação do Conselho; 
 

c. a subscrição de ações ou quotas de outras sociedades, observada, quando 
necessária, a prévia manifestação do Conselho de Administração;  
 

d. a representação da sociedade nas assembleias das controladas e/ou coligadas que 
a Companhia participe, bem como a implantação das diretrizes da Assembleia 
Geral e do Conselho de Administração, quanto à indicação de administradores 
das sociedades controladas, coligadas e subsidiárias;  
 

e. o controle e a análise do comportamento das sociedades controladas, coligadas e 
subsidiárias com vistas aos resultados esperados;   
 

f. o desenvolvimento de estudos sobre alternativas de investimentos e a 
coordenação de estudos de viabilidade de novos projetos e sua implantação;  
 

g. a elaboração e execução dos planos e da política de investimentos e 
desenvolvimento, bem como os respectivos orçamentos, observada a 
competência deliberativa do Conselho de Administração;  
 

h. o acompanhamento e execução dos orçamentos;  
 

i. a criação e o encerramento de filiais, agências, depósitos, escritórios e a 
nomeação e cancelamento de representantes;  
 

j. a movimentação de contas bancárias, emissão, aceite e endosso de notas 
promissórias, letras de câmbio, duplicatas e quaisquer outros títulos de crédito 
relacionados com os negócios da Companhia;  
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k. a representação da Companhia, na forma estatutária, em juízo ou fora dele, 
observadas as atribuições previstas em lei; e  
 

l. a prática de outros até que venham a ser especificados pelo Conselho de 
Administração. 
 

Art. 23 - Compete ao Diretor Presidente:  
 

a. convocar e presidir as reuniões da Diretoria e fiscalizar o cumprimento das 
deliberações gerais; 
 

b. representar a sociedade em juízo, ativa e passivamente, podendo delegar esta 
tarefa a qualquer um dos Diretores.  
 

Art. 24 - Ao Diretor Financeiro e de Relação com Investidores e aos demais Diretores 
sem designação específica, competem as atribuições que lhes forem fixadas pelo 
Conselho de Administração. 
 
Art. 25 - A Companhia obriga-se a ser sempre representada por 2 (dois) membros da 
Diretoria, ou ainda 1 (um) membro da Diretoria e 1 (um) procurador, ou 2 (dois) 
procuradores, no limite dos respectivos mandatos. Na constituição de procuradores, 
observar-se-ão as seguintes regras: (a) todas as procurações serão outorgadas 
conjuntamente por quaisquer 2 (dois) Diretores; e (b) as procurações outorgadas a 
empregados perderão sua eficácia no momento do término da relação de trabalho ou da 
perda do cargo pelo empregado. 

 
CAPÍTULO IV  

ASSEMBLEIA GERAL 
 

Art. 26 - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente, anualmente dentro dos 4 
(quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, na forma e prazo 
estipulados em lei.  
 
Art. 27 - A Assembleia Geral reunir-se-á extraordinariamente sempre que convocada 
pelo Conselho de Administração, pelo Conselho Fiscal, ou por acionistas, na forma da 
lei.  
 
Art. 28 - As Assembleias Gerais serão presididas pelo Diretor Presidente, na sua 
ausência, pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e, na ausência deste, 
por outro Diretor. Caberá ao Presidente da Assembleia Geral a escolha do secretário. 
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Art. 29 - Compete à Assembleia Geral, além das atribuições que lhe são conferidas por 
lei e pelo presente Estatuto Social:  
 

a. deliberar sobre a saída da Companhia do Bovespa Mais;  
b. cancelamento do registro de companhia aberta perante a CVM; e  
c. aprovação da escolha de empresa especializada responsável pela preparação de 

laudo de avaliação das ações da Companhia, em caso de cancelamento de 
registro de companhia aberta perante a CVM ou saída do Bovespa Mais, 
conforme previsto no Capítulo VII deste Estatuto Social, dentre as empresas 
indicadas em lista tríplice pelo Conselho de Administração. 
 

CAPÍTULO V 
CONSELHO FISCAL 

 
Art. 30 - A Companhia terá um Conselho Fiscal com funcionamento não permanente, 
composto por 3 (três) membros efetivos e respectivos suplentes, residentes no país, 
eleitos pela Assembleia Geral, de acordo com as disposições da lei, sendo permitida a 
reeleição. O mandato dos membros do Conselho Fiscal terá início na data de sua eleição 
e terminará na data da primeira Assembleia Geral Ordinária subsequente.  
 
Parágrafo 1º - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela 
Assembleia Geral que os eleger.  
 
Parágrafo 2º - A posse dos membros do Conselho Fiscal estará condicionada à prévia 
subscrição do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal nos termos do 
disposto no Regulamento do Bovespa Mais, bem como ao atendimento dos requisitos 
legais aplicáveis.  
 

CAPÍTULO VI 
EXERCÍCIO SOCIAL E DESTINAÇÃO DO LUCRO 

 
Art. 31 - O exercício social terá início em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro de 
cada ano, data em que a Diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras previstas 
em lei, observado que serão também elaboradas demonstrações financeiras a cada 
trimestre, excetuado o último de cada ano. Todas as demonstrações financeiras deverão 
incluir a demonstração dos fluxos de caixa da Companhia, a qual indicará, no mínimo, 
as alterações ocorridas no saldo de caixa e equivalentes de caixa, segregadas em fluxos 
das operações, dos financiamentos e dos investimentos. As demonstrações financeiras 
do exercício social serão, após manifestação dos Conselhos de Administração e Fiscal, 
este último se instalado, submetidas à Assembleia Geral Ordinária, juntamente com 
proposta de destinação do resultado do exercício.  
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Parágrafo Único - A Diretoria poderá levantar balanços trimestrais ou semestrais para 
fim de eventual distribuição de dividendos intermediários e/ou intercalares aos 
acionistas.  
 
Art. 32 - O Conselho de Administração poderá autorizar a distribuição aos acionistas de 
dividendos intermediários e/ou intercalares, resultantes de lucros apurados em balanços 
regularmente levantados, observadas as condições legais. 
 
Art. 33 - Do resultado do exercício, após a dedução dos prejuízos acumulados e a 
provisão para o imposto sobre a renda, serão feitas as seguintes destinações: a. 5% 
(cinco por cento) para a reserva legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do 
capital social; b. a importância necessária ao pagamento do dividendo estatutário 
mínimo; c. a importância não superior a 71,25% do lucro líquido para a constituição de 
Reserva de Investimentos, com a finalidade de reforçar o capital de giro da Companhia, 
financiar sua expansão e permitir a busca por novas oportunidades de negócio; e d. o 
saldo, após essas destinações, terá o destino deliberado pela Assembleia Geral, por 
proposta da Diretoria e do Conselho de Administração, respeitadas as disposições legais 
aplicáveis.  
 
Art. 34 - A Companhia distribuirá como dividendo, em cada exercício social, no 
mínimo 25% (vinte e cinco) do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do artigo 
202 da Lei das S.A.  
 
Art. 35 - Por deliberação do Conselho de Administração, o dividendo obrigatório 
poderá ser pago antecipadamente, no curso do exercício e até a Assembleia Geral 
Ordinária que determinar o respectivo montante. O valor do dividendo antecipado será 
compensado com o do dividendo obrigatório do exercício. A Assembleia Geral 
Ordinária determinará o pagamento do saldo do dividendo obrigatório que houver.  
 
Art. 36 - Os dividendos declarados não renderão juros nem serão corrigidos 
monetariamente e, se não forem reclamados no prazo de 3 (três) anos, contado do início 
do seu pagamento, prescreverão em favor da Companhia.  
 
Parágrafo Único - Os dividendos não reclamados no prazo previsto neste artigo 
reverterão em benefício da Companhia. 
 

CAPÍTULO VII  
ALIENAÇÃO DE CONTROLE, DO CANCELAMENTO DE REGISTRO DE COMPANHIA 

ABERTA E SAÍDA DO BOVESPA MAIS 
 

Art. 37 - A alienação do Controle da Companhia, direta ou indiretamente, tanto por 
meio de uma única operação, quanto por meio de operações sucessivas, deverá ser 
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contratada sob condição, suspensiva ou resolutiva, de que o Adquirente se obrigue a 
efetivar oferta pública de aquisição das demais ações dos outros acionistas da 
Companhia, observando as condições e os prazos previstos na legislação vigente e no 
Regulamento do Bovespa Mais, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário ao do 
Acionista Controlador Alienante. 
 
Parágrafo Único - A oferta pública referida neste artigo 37 será exigida ainda: (i) 
quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou 
direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações ou que deem direito à sua 
subscrição que venha a resultar na Alienação do Controle da Companhia; e (ii) em caso 
de alienação do controle de sociedade(s) que detenha(m) o Poder de Controle da 
Companhia, sendo que, nesse caso, o Acionista Controlador Alienante ficará obrigado a 
declarar à B3 o valor atribuído à Companhia nessa alienação e anexar documentação 
que o comprove esse valor.  
 
Art. 38 - 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: a. efetivar a oferta pública referida no artigo 37 
deste Estatuto Social; e b. 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 6 (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 aquisições, proporcionalmente ao saldo líquido vendedor 
diário de cada uma, cabendo à B3 operacionalizar a distribuição, nos termos de seus 
regulamentos.  
 
Art. 39 - 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 Bovespa Mais.  
 
Art. 40 - 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 Bovespa Mais. 
 
Art. 41 - Na oferta pública de aquisição de ações, a ser feita pelo Acionista Controlador 
ou pela Companhia, para o cancelamento do registro de companhia aberta, o preço 
mínimo a ser ofertado deverá corresponder ao Valor Econômico apurado em laudo de 
avaliação de que trata os parágrafos primeiro e segundo deste artigo 41, respeitadas as 
normas legais e regulamentares aplicáveis.  
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Parágrafo 1º - O laudo de avaliação mencionado no caput deste artigo 41 deverá ser 
elaborado por instituição ou empresa especializada, com experiência comprovada e 
independência quanto ao poder de decisão da Companhia, de seus Administradores e 
Acionista(s) Controlador(es), além de satisfazer os requisitos do artigo 8º, parágrafo 1º, 
da Lei das S.A., e conter a responsabilidade prevista no parágrafo 6º desse mesmo 
artigo.  
 
Parágrafo 2º - A escolha da instituição ou empresa especializada responsável pela 
determinação do Valor Econômico da Companhia é de competência privativa da 
Assembleia Geral, a partir da apresentação, pelo Conselho de Administração, de lista 
tríplice, devendo a respectiva deliberação, não se computando os votos em branco, ser 
tomada por maioria dos votos dos acionistas representantes das Ações em Circulação 
presentes na Assembleia Geral que, se instalada em primeira convocação, deverá contar 
com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) do 
total de Ações em Circulação ou que, se instalada em segunda convocação, poderá 
contar com a presença de qualquer número de acionistas representantes das Ações em 
Circulação.  
 
Art. 42 - Caso seja deliberada a saída da Companhia do Bovespa Mais para que os 
valores mobiliários por ela emitidos passem a ser admitidos à negociação fora do 
Bovespa Mais, ou em virtude de operação de reorganização societária na qual a 
sociedade resultante não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no 
Bovespa Mais no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da Assembleia 
Geral que aprovou a referida operação, o Acionista Controlador deverá efetivar a oferta 
pública de aquisição de ações aos demais acionistas da Companhia por valor 
equivalente, no mínimo, ao respectivo Valor Econômico, a ser apurado em laudo de 
avaliação elaborado nos termos do artigo 41, parágrafos 1º e 2º, deste Estatuto Social, 
respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.  
 
Parágrafo 1º - O Acionista Controlador estará dispensado de proceder à oferta pública 
de aquisição de ações referida no caput deste Artigo se a Companhia sair do Bovespa 
Mais em razão da celebração do contrato de participação da Companhia no segmento 
especial da B3 denominado Novo Mercado (“Novo Mercado”) ou se a companhia 
resultante de reorganização societária obtiver autorização para negociação de valores 
mobiliários no Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da 
assembleia geral que aprovou a referida operação. 
 
Parágrafo 2º - O Acionista Controlador poderá ainda ser dispensando de proceder à 
oferta pública, referida no caput deste Artigo, se a Companhia sair do Bovespa Mais em 
razão de assinatura do contrato de participação da Companhia em um dos outros 
segmentos especiais da B3 denominados BOVESPA Mais – Nível 2 ou Nível 2 de 
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Governança Corporativa; ou se a companhia resultante da operação de reorganização 
societária tiver os valores mobiliários de sua emissão admitidos à negociação, no prazo 
de 120 (cento e vinte) dias referido no item 11.3 do Regulamento do Bovespa Mais, em 
um dos segmentos mencionados anteriormente, mediante: a. anuência expressa da 
totalidade dos acionistas; ou b. deliberação da maioria dos votos dos acionistas 
representantes das Ações em Circulação presentes em assembleia, que se instalada em 
primeira convocação deverá contar com a presença de acionistas que representem, no 
mínimo, 20% (vinte por cento) do total das Ações em Circulação, ou que se instalada 
sem segunda convocação poderá contar com a presença de qualquer número de 
acionistas representantes das Ações em Circulação.  
 
Art. 43 - A saída da Companhia do Bovespa Mais em razão de descumprimento de 
obrigações constantes do Regulamento do Bovespa Mais está condicionada à efetivação 
de oferta pública de aquisição de ações, no mínimo, pelo Valor Econômico das ações, a 
ser apurado em laudo de avaliação de que trata o artigo 38 deste Estatuto Social, 
respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.  
 
Parágrafo Único - O Acionista Controlador deverá efetivar a oferta pública de 
aquisição de ações prevista no caput deste artigo 43.  
 

CAPÍTULO VIII  
DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO 

 
Art. 44 - A Companhia será dissolvida e liquidada nos casos e na forma previstos em 
lei, competindo à Assembleia Geral determinar o modo de liquidação da Companhia, 
bem como eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas. 
 

CAPÍTULO IX 
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 
Art. 45 - A Companhia, seus acionistas, seus Administradores e membros do Conselho 
Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem 
do Mercado da B3, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, 
relacionada com ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, 
violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das S.A., neste Estatuto Social, 
nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e 
pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de 
capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Bovespa Mais, do 
Regulamento de Arbitragem, Regulamento de Sanções e do Contrato de Participação do 
Bovespa Mais. 
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ANEXO 20 – DIREITO DE RECESSO 

 
Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009,  

conforme alterada (“Instrução CVM 481”) 
 

1. Descrever o evento que deu ou dará ensejo ao recesso e seu fundamento 
jurídico 
 

Conforme disposto no artigo 136, inciso VI e no artigo 137 da Lei nº 6.404, de 
15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), a aprovação da alteração do 
objeto social da Companhia para exclusão de atividades que não são exercidas 
atualmente pela Companhia, inclusão de novas atividades e atualização da redação de 
algumas das atividades do objeto social, nos termos da proposta da administração para a 
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 12 de agosto de 2019, às 9hs 
(“AGE”), ensejará o direito de recesso aos acionistas dissidentes, mediante o reembolso 
do valor das suas ações pelo seu valor patrimonial, caso tal matéria seja aprovada na 
AGE.  
 
2. Informar as ações e classes às quais se aplica o recesso 
 

Aplica-se o recesso a todas as ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal 
de emissão da Companhia.  
 
3. Informar a data da primeira publicação do edital de convocação da 
assembleia, bem como a data da comunicação do fato relevante referente à 
deliberação que deu ou dará ensejo ao recesso 
 

Data da primeira publicação do edital de convocação: 16 de julho de 2019. 
Data da comunicação de fato relevante: 12 de julho de 2019. 

 
4. Informar o prazo para exercício do direito de recesso e a data que será 
considerada para efeito da determinação dos titulares das ações que poderão 
exercer o direito de recesso 
 

De acordo com o disposto no artigo 137, inciso IV, da Lei das Sociedades por 
Ações, os acionistas dissidentes deverão, sob pena de decadência, exercer seu direito de 
preferência no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação da ata da AGE 
que aprovar a alteração do objeto social da Companhia.  

 
Os acionistas somente poderão exercer o direito de retirada em relação às ações 

de emissão da Companhia das quais, comprovadamente, eram titulares, de maneira 
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ininterrupta, em 12 de julho de 2019 (respeitadas as negociações realizadas nesse dia, 
inclusive) – data da comunicação de fato relevante referente ao objeto social, nos termos 
do artigo 137, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações.  

 
Adicionalmente, o direito de recesso só poderá ser exercido sobre a totalidade de 

ações detidas pelo acionista dissidente, sendo certo que o acionista dissidente não 
poderá exercer o direito de recesso caso compareça à AGE e vote a favor da deliberação 
que enseja tal direito. Assim, o acionista somente poderá retirar-se da Companhia caso: 
(i) vote contra a deliberação que motivou o exercício do direito de recesso; (ii) se 
abstenha de votar; ou (iii) não compareça à AGE (artigo 137, parágrafo 2º, da Lei das 
Sociedades por Ações).  
 
5. Informar o valor do reembolso por ação ou, caso não seja possível 
determiná-lo previamente, a estimativa da administração acerca desse valor 
 

O valor do reembolso é de R$ 47,84 (quarenta e sete reais e oitenta e quatro 
centavos) por ação de emissão da Companhia.  
 
6. Informar a forma de cálculo do valor do reembolso 
 

O valor do reembolso foi calculado com base no valor do patrimônio líquido da 
ação da Companhia em 31 de dezembro de 2018, conforme demonstrações financeiras 
da Companhia aprovadas na Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 
2019, sem prejuízo do direito de levantamento de balanço especial.  
 
7. Informar se os acionistas terão direito de solicitar o levantamento de 
balanço especial 
 

Os acionistas dissidentes terão o direito de solicitar o levantamento de balanço 
especial, nos termos do artigo 45, parágrafo 2º da Lei das Sociedades por Ações, uma 
vez que as últimas demonstrações financeiras aprovadas pela assembleia geral são 
referentes a 31 de dezembro de 2018, ou seja, a deliberação da assembleia geral, caso 
aprovada, será tomada a mais de 60 (sessenta) dias da data das demonstrações 
financeiras mais recentemente aprovadas e utilizadas para fins de cálculo do valor de 
reembolso indicado no item 6 acima.  
 
8. Caso o valor do reembolso seja determinado mediante avaliação, listar os 
peritos ou empresas especializadas recomendadas pela administração 
 

Não aplicável.  
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9. Na hipótese de incorporação, incorporação de ações ou fusão envolvendo 
sociedades controladora e controlada ou sob o controle comum: 
 

Não aplicável. 
 
a. Calcular as relações de substituição das ações com base no valor do 
patrimônio líquido a preços de mercado ou outro critério aceito pela CVM 

 
Não aplicável. 

 
b. Informar se as relações de substituição das ações previstas no 
protocolo da operação são menos vantajosas que as calculadas de acordo com o 
item 9(a) acima 
 

Não aplicável. 
 
c. Informar o valor do reembolso calculado com base no valor do 
patrimônio líquido a preços de mercado ou outro critério aceito pela CVM 
 

Não aplicável. 
 
10. Informar o valor patrimonial de cada ação apurado de acordo com 
último balanço aprovado 
 

O valor patrimonial de cada ação, com base no balanço patrimonial de 31 de 
dezembro de 2018, é de R$ 47,84 (quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).  
 
11. Informar a cotação de cada classe ou espécie de ações às quais se aplica o 
recesso nos mercados em que são negociadas, identificando: 
 

i.Cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos: 
 
Cotação 2018 2017 2016 

Mínima R$53,50 R$27,93 R$22,90 

Média R$80,98 R$45,24 R$27,12 

Máxima R$159,75 R$70,00 R$33,40 
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ii.Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos: 
 

Cotação  2019 2018 2017 

 2T19 1T19 4T18 3T18 2T18 1T18 4T17 3T17 

Mínima R$112,01 R$125,00 R$112,00 R$64,15 R$59,80 R$53,50 R$60,00 R$46,00 

Média R$120,37 R$136,68 R$132,11 R$112,35 R$62,50 R$62,07 R$63,29 R$57,48 

Máxima R$138,00 R$151,00 R$140,50 R$159,75 R$73,50 R$75,50 R$70,00 R$69,15 

  
iii.Cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses: 

 
Cotação Junho/19 Maio /19 Abril /19 Março /19 Fevereiro /19 Janeiro /19 

Mínima R$112,01 R$115,87 R$121,17 R$126,56 R$125,00 R$129,99 

Média R$117,47 R$119,61 R$125,82 R$133,15 R$133,89 R$141,44 

Máxima R$122,99 R$123,00 R$138,00 R$134,00 R$145,18 R$151,00 

 
iv.Cotação média nos últimos 90 (noventa) dias: 

 
Cotação 12.04.2019 a 11.07.2019 

Média R$118,88  
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V - APROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO PLANO DE OUTORGA DE 

OPÇÃO DE COMPRA OU SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES  
 
 A Administração da Companhia vem apresentar aos seus acionistas a proposta 
acerca da alteração do Regulamento do Plano de Outorga de Opção de Compra ou 
Subscrição de Ações constante da Ordem do Dia da AGE, conforme Edital de 
Convocação divulgado nesta data.  
 

Deliberação: 
 
Deliberar sobre a alteração do Regulamento do Plano de Opção de Compra ou 
Subscrição de Ações da Bahema S.A. e suas empresas controladas, aprovado em 
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 2 de outubro de 2017 
(“Regulamento”) para: (a) aumentar o limite máximo de ações que poderão ser objeto 
de opções outorgadas de 100.000 (cem mil) para 200.000 (duzentos mil), com a 
consequente alteração da Cláusula 3.1 de referido Regulamento; e (b) alterar o prazo 
mínimo dos programas com períodos de reserva de direitos, de 24 (vinte e quatro) 
meses para 6 (seis) meses, com a consequente alteração da Cláusula 4.1.3 (b) de 
referido Regulamento.  

 
Para auxiliar a compreensão das alterações propostas pela Administração da 

Companhia, segue abaixo quadro comparativo: 
 

Atual Redação do Regulamento Reforma Proposta ao Regulamento 
3.1.  O total de Opções outorgadas em 
todos os Programas vigentes, incluídas 
Opções Não-Exercíveis e Opções 
Exercíveis, deve a todo e qualquer 
momento respeitar o limite máximo de 
100.000 (cem mil) Ações, considerando-
se inclusive as Opções Não-Exercidas.  
 

3.1.  O total de Opções outorgadas em 
todos os Programas vigentes, incluídas 
Opções Não-Exercíveis e Opções 
Exercíveis, deve a todo e qualquer 
momento respeitar o limite máximo de 
200.000 (duzentos mil)100.000 (cem mil) 
Ações, considerando-se inclusive as 
Opções Não-Exercidas.  

  
4.1.3.  Nenhuma decisão do Conselho de 
Administração poderá, excetuados os 
ajustamentos permitidos pelo Plano: 

 
a. aumentar o limite total das Ações que 

possam ser conferidas pelo exercício 
de Opções outorgadas;  

b. estabelecer Programas com Períodos 
de Reserva de Direito inferiores a 24 
(vinte e quatro) meses; ou  

4.1.3.  Nenhuma decisão do Conselho de 
Administração poderá, excetuados os 
ajustamentos permitidos pelo Plano: 

 
a. aumentar o limite total das Ações que 

possam ser conferidas pelo exercício 
de Opções outorgadas;  

b. estabelecer Programas com Períodos 
de Reserva de Direito inferiores a 6 
(seis)24 (vinte e quatro)  meses; ou  
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c. exceto em relação ao Período de 
Exercício, prejudicar qualquer 
condição de exercício da Opção após 
a Data de Reserva de Direito (vesting) 
sem o consentimento do Beneficiário.  

c. exceto em relação ao Período de 
Exercício, prejudicar qualquer 
condição de exercício da Opção após 
a Data de Reserva de Direito (vesting) 
sem o consentimento do Beneficiário. 

 
Em observância ao artigo 13 da Instrução CVM 481, seguem, as informações 

indicadas no Anexo 13.   
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ANEXO 13 – CÓPIA DO PLANO DE REMUNERAÇÃO BASEADO EM AÇÕES 
 

Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009,  
conforme alterada (“Instrução CVM 481”) 

 
1. Fornecer cópia do plano proposto 
 
A seguir, consolidação do Regulamento do Plano de Outorga de Opção de Compra ou 
Subscrição de Ações: 
 
“REGULAMENTO DO PLANO DE OUTORGA DE OPÇÃO DE COMPRA OU 

SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES CONSOLIDADO 
 
APRESENTAÇÃO  
 
O presente regulamento (“Regulamento”) estabelece as regras relativas ao plano de 
outorga de opções de compra ou subscrição de ações (“Plano”) da BAHEMA 
EDUCAÇÃO S.A. e suas empresas controladas (“Companhia”), recomendado pelo 
Conselho de Administração em reunião realizada em 15 de setembro de 2017, aprovado 
em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 02 de outubro de 2017 
e aditado conforme recomendado pelo Conselho de Administração em reunião realizada 
em 12 de julho de 2019 e aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia 
realizada em 12 de agosto de 2019. 
 
 I – DEFINIÇÕES  
 
1.1. Para os fins do presente Regulamento, os termos abaixo respeitarão as definições 
a seguir: 

 
“Ações”: significam as ações ordinárias nominativas que serão ou já foram emitidas 
pela Companhia. 
 
“Beneficiário”: significa o Colaborador Elegível a quem a Companhia outorgou 
efetivamente a Opção.  
 
“Colaboradores Elegíveis”: significam os diretores estatutários e funcionários da 
Companhia ou do Grupo Bahema Educação, considerados executivos-chave e que 
sejam indicados pelo Conselho de Administração, na forma prevista no presente 
Regulamento.  
 
“Comitê”: terá o significado atribuído na Cláusula 5.1 deste Regulamento.  
 
“Companhia”: significa a Bahema Educação S.A.  
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“Contrato de Opção”: significa o Contrato de Outorga de Opção de Compra ou 
Subscrição de Ações, a ser celebrado entre a Companhia e o Colaborador Elegível, por 
meio do qual este último se torna Beneficiário de um Programa.  
 
“Data de Abertura”: significa a data de início da vigência de cada Programa.  
 
“Data de Adesão”: significa a data de assinatura do Termo de Adesão.  
 
“Data de Encerramento”: significa a data de encerramento da vigência de cada 
Programa.  
 
“Data de Exercício”: significa a data limite para o Exercício das Opções, após a qual a 
Opção expirará.  
 
“Data de Notificação”: significa a data em que o Conselho de Administração ou Comitê 
receberem uma notificação válida de exercício de Opções Exercíveis.  
 
“Data de Outorga”: significa a data em que Opções serão outorgadas aos Beneficiários. 
 
“Data de Reserva de Direito (vesting)”: significa a data em que uma Opção outorgada se 
tornar Opção Exercível.  
 
“Desligamento”: significa qualquer ato ou fato que, justificado ou não, ponha fim à 
relação jurídica do Beneficiário com a Companhia ou com o Grupo Bahema Educação, 
exceto nos casos de aposentadoria, invalidez permanente ou falecimento. Desligamento 
abrange inclusive as hipóteses de destituição, substituição ou não reeleição do 
Beneficiário como administrador e/ou rescisão do contrato de trabalho.  
 
“Exercício das Opções”: significa a efetiva compra ou subscrição, pelo Beneficiário, de 
Ações relativas às Opções a ele outorgadas. 
 
“Grupo Bahema Educação”: significa a Companhia e suas sociedades controladas, 
direta ou indiretamente, ou suas sociedades sob controle comum.  
 
“Opção”: significa a possibilidade de os Beneficiários adquirirem ou subscreverem 
Ações da Companhia por preço previamente fixado, durante um determinado período de 
tempo, atendidas as condições estabelecidas neste Regulamento.  
 
“Opção Exercível”: significa a Opção que atendeu às condições delimitadas para o 
exercício do direito de compra ou subscrição das Ações.  
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“Opção Não-Exercida”: significa a Opção Exercível que, dentro do Período de 
Exercício da Opção, ainda não foi exercida.  
 
“Opção Não-Exercível”: significa a Opção que não atendeu às condições delimitadas 
para o exercício do direito de compra ou subscrição das Ações.  
 
“Período de Exercício”: significa o período compreendido entre a Data de Reserva de 
Direito (vesting) e a Data de Exercício, após o qual expirará a Opção.  
 
“Período de Outorga”: significa o período compreendido entre a Data de Abertura e a 
Data de Outorga.  
 
“Período de Reserva de Direito (vesting)”: período compreendido entre a Data de 
Outorga e a Data de Reserva de Direito (vesting). 
 
“Preço de Exercício da Opção”: significa o valor determinado a ser pago pelo 
Beneficiário para a compra ou subscrição das Ações objeto da Opção a ele outorgada.  
 
“Programa”: significa cada um dos programas de Opção de compra ou subscrição de 
Ações, conforme definido no capítulo IV abaixo.  
 
“Regulamento”: significa o presente instrumento, devidamente aprovado pelo Conselho 
de Administração e pela Assembleia Geral da Companhia.  
 
“Reserva de Direito (vesting)”: significa o momento em que a Opção Não Exercível se 
torne uma Opção Exercível. 
 
“Termo de Adesão”: significa o termo a ser assinado pelo Colaborador Elegível, no qual 
ele aceita participar do Plano e se torne Beneficiário.  
 
II – OBJETIVO E CONCEITO  
 
2.1.  O Plano, disciplinado pelo presente Regulamento, tem por objetivo estabelecer 
regras para que determinados Colaboradores Elegíveis possam adquirir ou subscrever 
ações de emissão da Companhia, visando, com isso, a reforçar os níveis de atração, 
retenção e motivação de talentos, bem como alinhar seus interesses aos dos acionistas 
da Companhia na geração de resultados e criação sustentável de valor. A meta é criar 
incentivo de longo prazo, baseado no conceito de stock option plan, que consiste na 
concessão de um direito – e não uma obrigação – de comprar ações da Companhia a 
preços e prazos pré-definidos. O ganho potencial do Beneficiário será o resultado da 
compra e venda das ações, ou seja, a eventual valorização da ação sobre o Preço de 
Exercício. 
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III – AÇÕES INCLUÍDAS NO PLANO  
 
3.1.  O total de Opções outorgadas em todos os Programas vigentes, incluídas Opções 
Não-Exercíveis e Opções Exercíveis, deve a todo e qualquer momento respeitar o limite 
máximo de 200.000 (duzentos mil) Ações, considerando-se inclusive as Opções Não-
Exercidas.  
 
3.2.  Uma vez exercida a Opção pelos Beneficiários, ou serão emitidas Ações por 
meio de aumento do capital da Companhia autorizado pelo Conselho de Administração, 
ou serão entregues pela Companhia Ações existentes em tesouraria.  

 
3.2.1.  As Opções outorgadas nos termos do Plano e do presente Regulamento 
terão o limite de no máximo 40.000 (quarenta mil) Ações para cada Beneficiário, 
observadas as limitações legais aplicáveis e a limitação do item 3.1 acima.  
 
3.2.2.  A Companhia não precisará deter previamente em tesouraria as Ações 
comprometidas, podendo adquiri-las em mercado a qualquer momento até a data em 
que tiver que entregá-las ao Beneficiário.  

 
3.3.  Os Acionistas da Companhia, nos termos do artigo 171, parágrafo 3º, da Lei 
nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”) não terão preferência ao exercício da 
Opção de compra de Ações originárias do Plano, caso sejam emitidas novas Ações para 
serem entregues ao Beneficiário.  
 
IV – PROGRAMAS E BENEFICIÁRIOS  
 
4.1.  Cabe ao Conselho de Administração da Companhia instituir Programas, 
definindo por resolução tomada em Reunião do Conselho de Administração:  
 

a. a Data de Abertura, Data de Encerramento (se houver), e a duração de 
cada Programa;  

b. a Data ou Datas de Outorga, de Reserva de Direito (vesting), e de 
Exercício (ou os respectivos Períodos de Outorga, Reserva de Direito 
(vesting) e de Exercício);  

c. eventuais metas e métricas de desempenho condicionando a outorga de 
Opções, critérios e formas de avaliação;  

d. quantidade de Opções a serem outorgadas a cada Colaborador Elegível e 
o Preço de Exercício (ou a fórmula a ser utilizada para apurá-lo); e  

e. procedimentos de outorga, reserva de direito (vesting), e exercício.  
 

4.1.1.  Diversos Programas poderão existir concomitantemente, desde que 
respeitada a regra da cláusula 3 acima sobre quantidade máxima de opções 
outorgadas.  
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4.1.2.  O Conselho de Administração poderá, a qualquer tempo:  
 

a. alterar ou extinguir um Programa;  
b. estabelecer a regulamentação aplicável aos casos omissos; ou  
c. aumentar ou reduzir unilateralmente o Período de Outorga, de Reserva de 

Direito (vesting), e de Exercício das Opções Exercíveis.  
 
4.1.3.  Nenhuma decisão do Conselho de Administração poderá, excetuados os 
ajustamentos permitidos pelo Plano: 
 

d. aumentar o limite total das Ações que possam ser conferidas pelo exercício 
de Opções outorgadas;  

e. estabelecer Programas com Períodos de Reserva de Direito inferiores a 6 
(seis) meses; ou  

f. exceto em relação ao Período de Exercício, prejudicar qualquer condição de 
exercício da Opção após a Data de Reserva de Direito (vesting) sem o 
consentimento do Beneficiário.  
 

4.1.4.  Os valores das despesas incorridas pela Companhia com as outorgas das 
Opções aos Beneficiários que sejam administradores da Companhia deverão ser 
incluídos no montante global de remuneração dos administradores aprovado pela 
Assembleia Geral da Companhia na forma do artigo 152 da Lei das S.A. 

 
4.2.  Cabe do mesmo modo ao Conselho de Administração da Companhia determinar 
por resolução tomada em Reunião do Conselho de Administração:  
 

a. os Colaboradores Elegíveis que poderão aderir ao Plano; 
b. a participação dos aderentes em cada Programa aberto;  
c. a outorga de Opção a Beneficiários; e  
d. o cumprimento das condições para Reserva de Direito (vesting).  

 
4.2.1. O Conselho de Administração analisará e deliberará caso-a-caso a 
conveniência e oportunidade da: a. participação do Colaborador Elegível em um 
Programa; e b. outorga de Opção a um Beneficiário.  
 
4.2.2. A outorga da Opção em um Programa não garantirá outorgas posteriores ou a 
participação em outros Programas. 
 
4.2.3. O Conselho de Administração poderá excluir ou agregar novos Beneficiários 
aos Programas em curso, determinando o número de Ações que o Beneficiário terá 
direito de adquirir e ajustando o Preço de Exercício.  
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V – ADMINISTRAÇÃO DO PLANO  
 
5.1.  O Plano será administrado pelo Conselho de Administração da Companhia, o 
qual poderá delegar suas funções, observadas as restrições previstas em lei, a um comitê 
especialmente criado para tanto (“Comitê”).  
 

5.1.1.  Uma vez constituído, o Comitê poderá ter tantos poderes quanto o 
Conselho de Administração deliberar.  
 
5.1.2.  Na ausência de deliberação, considerar-se-á que o Conselho de 
Administração delegou ao Comitê a administração integral do Plano, cabendo ao 
Conselho de Administração a supervisão geral das atividades do Comitê.  

 
5.2.  Obedecidas as condições do presente Regulamento e as diretrizes gerais de 
remuneração fixadas pela Assembleia Geral, o Conselho de Administração da 
Companhia terá amplos poderes organização e administração do Plano.  
 
5.3.  As deliberações do Conselho de Administração ou do Comitê, conforme o caso, 
relacionadas ao Plano e às Opções têm força vinculante para a Companhia e os 
Beneficiários.  
 
VI – TERMOS E CONDIÇÕES DAS OPÇÕES  
 
6.1.  Anualmente, de forma ordinária ou por provocação prévia da Diretoria, de forma 
extraordinária, o Conselho de Administração da Companhia deverá deliberar sobre:  
 

a. quais Colaboradores Elegíveis poderão aderir ao Plano;  
b. a abertura, o encerramento e o período de vigência dos Programas 
existentes;  
c. os Programas abertos de modo a verificar sua adequação aos objetivos do 
Plano; e  
d. a participação de cada Beneficiário em um Programa, incluindo a outorga 
de Opções, a quantidade de Opções a serem outorgadas, Preço de Exercício, e 
estabelecimento de condições e prazos para outorga, Reserva de Direito 
(vesting) e exercício.  

 
6.2.  O Conselho de Administração também fixará os termos e condições do Contrato 
de Opção, indicando:  
 

a. a. o número e a espécie de Ações que o Beneficiário terá direito de 
adquirir ou subscrever com o exercício da Opção de acordo com o Programa;  
b. o preço por Ação ou sua fórmula de cálculo, e as condições de 
financiamento e pagamento do preço;  
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c. as condições para a Reserva de Direito (vesting);  
d. que o Beneficiário deverá se submeter aos Períodos de Outorga, de 
Reserva de Direito (vesting), e de Exercício definidos pelo Programa;  
e. a reserva para a Companhia de opções de recompra ou direitos de 
preferência em caso de alienação pelo Beneficiário das Ações; 
f. eventuais normas sobre quaisquer restrições à transferência das Ações 
recebidas pelo exercício da Opção e disposições sobre penalidades para o 
descumprimento destas restrições; e 
g.  quaisquer outros termos e condições que não estejam em desacordo com 
o Programa ou o respectivo Programa.  
 

6.3.  Nenhuma Ação será entregue ao Beneficiário em decorrência do exercício da 
Opção a não ser que todas as exigências contratuais, legais e regulamentares tenham 
sido integralmente cumpridas.  
 
6.4.  Os Contratos de Opção serão individualmente elaborados para cada 
Beneficiário, podendo o Conselho de Administração estabelecer termos e condições 
diferenciados para cada Contrato de Opção, não havendo qualquer regra de isonomia ou 
analogia entre os Beneficiários, mesmo nos casos de situações similares ou idênticas.  
 
6.5.  As Opções, bem como o seu exercício, não têm qualquer relação ou vínculo à 
remuneração fixa ou eventual participação nos lucros dos Beneficiários.  
 
6.6.  O Beneficiário não terá nenhum dos direitos ou privilégios de acionista da 
Companhia, exceto aqueles a que se refere o Plano, com respeito às Opções. O 
Beneficiário somente terá os direitos e privilégios inerentes à condição de acionista a 
partir do momento da subscrição ou aquisição efetiva das Ações decorrentes do 
exercício das Opções.  
 
6.7.  Não obstante qualquer disposição ao contrário neste Regulamento ou no 
Contrato de Opção, as Opções outorgadas extinguir-se-ão automaticamente, cessando 
de pleno direito todos os seus efeitos, nos seguintes casos: a. mediante o seu exercício 
integral; b. na Data de Exercício; c. no Desligamento, observado o disposto na Seção X 
deste Regulamento; d. mediante distrato do Contrato de Opção; ou e. se a Companhia 
for dissolvida, liquidada ou tiver sua falência decretada.  
 
6.8.  A celebração dos Contratos de Opção implicará a aceitação, pelos Beneficiários, 
de todas as condições estabelecidas no Plano e dos Programas de que participar.  
 
VII – PREÇO DE EXERCÍCIO 
 
7.1.  O Preço do Exercício da Opção será calculado em bases definidas pelo 
Conselho de Administração ou Comitê quando do lançamento de cada Programa 
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específico.  
 
VIII – EXERCÍCIO DA OPÇÃO E PREÇO DE EXERCÍCIO 
 
8.1.  As Opções poderão ser exercidas em qualquer data após o cumprimento de 
todas as condições de Reserva de Direito (vesting), desde que até a Data de Exercício.  
 
8.2.  As Opções poderão ser exercidas total ou parcialmente, observados os prazos e 
condições estabelecidos pelo Conselho de Administração, pelo Comitê (se for o caso), 
por este Regulamento e pelos Contratos de Adesão. 
 

8.2.1.  A parcela de Opção não exercida até a data prevista na cláusula 8.2 
acima será considerada extinta automaticamente, sem qualquer direito a 
indenização.  
 
8.2.2.  O exercício da Opção somente poderá ocorrer se verificar a continuidade 
do vínculo do Beneficiário com a Companhia ou com o Grupo Bahema Educação 
até a data do efetivo exercício da Opção, observado o disposto na Seção X deste 
Regulamento.  

 
8.3.  A notificação de Exercício da Opção (“Notificação de Exercício”) só poderá ser 
expedida pelo Beneficiário após a divulgação dos resultados anuais e/ou trimestrais 
conforme deliberação do Conselho de Administração.  
 

8.3.1.  A Notificação de Exercício poderá ser enviada por escrito à Companhia 
no prazo de até 15 (quinze) dias subsequentes à Reunião do Conselho de 
Administração da Companhia que tiver aprovado o balanço do exercício anterior.  
 
8.3.2.  O Conselho de Administração poderá autorizar o exercício de Opções 
Exercíveis no prazo de até quinze (15) dias subsequentes a divulgação dos 
resultados trimestrais, respeitados os limites previstos acima.  
 
8.3.3.  Na Notificação de Exercício, o Beneficiário deverá indicar a quantidade 
de Ações que deseja adquirir, nos termos do modelo de comunicação a ser 
divulgado pelo Conselho de Administração ou pelo Comitê, conforme o caso.  
 
8.3.4.  As Notificações de Exercício serão verificadas pela Companhia e, após, 
encaminhadas ao Conselho de Administração, que conferirá sua exatidão e 
conformidade com as normas do presente Regulamento.  

 
8.4.  Estando a Notificação de Exercício em ordem, sua apreciação entrará na pauta e 
será debatida na reunião seguinte do Conselho de Administração ou Comitê. O 
Conselho de Administração ou Comitê:  
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a. confirmará o Preço de Exercício da Opção e a forma e condições de 
pagamento;  
b. verificará se a quantidade de Ações pretendida excede os limites 
previstos supra, caso em que indicará a quantidade correta de Ações cuja Opção 
poderá ser exercida;  
c. deliberará sobre a emissão da quantidade de Ações solicitada, respeitados 
os preceitos legais e os limites do capital autorizado da Companhia ou sobre a 
aquisição em mercado ou utilização de Ações em tesouraria.  
 

8.4.1.  O pagamento do preço do Exercício de Opção deverá ser na data 
determinada pela Companhia, em moeda corrente nacional por meio de (i) cheque 
nominal à Companhia; (ii) transferência bancária para conta indicada pela 
Companhia; ou (iii) qualquer outra forma de pagamento expressamente permitida 
pela Companhia e previamente comunicada ao Beneficiário, por escrito.  

 
8.5.  O Conselho de Administração ou Comitê notificará o Beneficiário no prazo de 5 
(cinco) dias úteis a contar da deliberação:  
 

a. do Preço de Exercício da Opção a ser pago;  
b. da quantidade de Ações cuja Opção dará direito; e  
c. da data de efetiva subscrição/aquisição e pagamento das Ações. 
 

8.6.  Aprovada a emissão das Ações ou transferência de Ações em tesouraria, 
conforme o caso e a deliberação do Conselho de Administração, as Ações relativas ao 
Exercício de Opção serão transferidas ou lançadas em nome do respectivo Beneficiário 
na data acordada mediante o recebimento do pagamento do Preço de Exercício da 
Opção.  
 
8.7.  O Conselho de Administração poderá determinar a suspensão do direito ao 
exercício das Opções sempre que verificadas situações que, nos termos da lei ou 
regulamentação em vigor, restrinjam ou impeçam a negociação de Ações por parte dos 
Beneficiários.  
 
8.8.  Durante o período de vigência da Opção, é vedado ao Beneficiário a alienação, 
ou a constituição de quaisquer ônus que recaiam sobre as Opções que ainda estejam 
sujeitas ao Período de Exercício da Opção, bem como a revenda das Ações à 
Companhia.  
 
IX – INDISPONIBILIDADE DAS AÇÕES  
 
9.1.  A cada Programa o Conselho de Administração ou Comitê poderá estipular 
períodos durante os quais o Beneficiário não poderá dispor das Ações subscritas ou 
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adquiridas no âmbito do respectivo Programa, bem como aquelas que venham a ser 
atribuídas ao Beneficiário em virtude de bonificações ou desdobramentos.  
 
9.2  As Ações gravadas com a indisponibilidade prevista no item acima ficarão total 
e antecipadamente liberadas, se e quando ocorrer: a. invalidez ou falecimento do 
Beneficiário; ou b. desligamento do Beneficiário por aposentadoria; c. desligamento do 
Beneficiário sem causa.  
 

9.2.1.  Caso o Beneficiário venha a ser desligado da Companhia por solicitação 
própria, deverão ser cumpridos os prazos previstos na cláusula 9.1 acima.  

 
X – DESLIGAMENTO DO BENEFICIÁRIO  
 
10.1.  Se, a qualquer tempo da vigência de um Programa, o Beneficiário desligar-se 
voluntariamente da Companhia, pedindo demissão do seu cargo, rescindindo 
unilateralmente sua relação com a Companhia, ou renunciando ao seu cargo de 
administrador: a. as Opções Não Exercíveis na data do seu desligamento restarão 
automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou 
indenização; e b. o Período de Exercício das Opções Exercíveis será acelerado e a Data 
de Exercício será 30 (trinta) dias após a data da notificação da demissão, rescisão ou 
renúncia.  
 

10.1.1.  No caso de demissões sem justa causa que ocorram no período de 12 
(doze) meses após uma mudança de controle da Companhia, o Período de Reserva 
de Direito (vesting) será acelerado e a Data de Reserva de Direito (vesting) será 5 
(cinco) dias após a data da notificação da demissão, rescisão ou destituição.  

 
10.2.  Se o Beneficiário for desligado da Companhia, demitido, tiver seu contato 
rescindido ou for destituído com justa causa ou por violação de preceito legal ou 
regulatório, as Opções Não Exercíveis ou Exercíveis restarão automaticamente extintas, 
de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou indenização.  
 
10.3.  Se o Beneficiário for desligado da Companhia, demitido, tiver seu contato 
rescindido ou for destituído sem justa causa, o Período de Período de Reserva de Direito 
(vesting) será acelerado e a Data de Reserva de Direito (vesting) será 30 (trinta) dias 
após a data da notificação da demissão, rescisão ou renúncia.  
 
10.4.  Se o Beneficiário desligar-se da Companhia por motivo de aposentadoria, 
falecimento ou declaração de invalidez, o Período de Exercício das Opções Exercíveis 
será acelerado e a Data de Exercício será 60 (sessenta) dias após a data da notificação 
do desligamento.  
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10.4.1.  Os herdeiros ou sucessores legais do Beneficiário estão autorizados a 
exercer a Opção, sub-rogando-se nos direitos do de cujus ou sucedidos em sua 
totalidade.  

 
10.5.  Nenhuma disposição do Plano ou deste Regulamento conferirá a qualquer 
Beneficiário o direito de permanecer como administrador ou empregado da Companhia, 
ou tampouco interferirá de qualquer modo, no direito de a Companhia, a qualquer 
tempo e sujeito às condições legais e contratuais, rescindir o contrato de trabalho do 
empregado ou interromper o mandato do administrador.  
 
10.6.   Conselho de Administração terá liberdade e autonomia para decidir os casos 
excepcionais, sem prejuízo de direitos já exercidos ou adquiridos anteriormente à sua 
deliberação.  
 
XI – CISÃO, FUSÃO, AQUISIÇÃO, DISSOLUÇÃO OU LIQUIDAÇÃO DA 
COMPANHIA  
 
11.1.  Na hipótese de cisão, fusão, aquisição, dissolução, ou liquidação da Companhia:  
 

a. as Opções Não Exercíveis na data em que for convocada a Assembleia 
que decidirá sobre a dissolução, fusão, incorporação, cisão ou liquidação 
da Companhia restarão automaticamente extintas, de pleno direito, 
independentemente de aviso prévio ou indenização; e  

b. o Período de Exercício das Opções Exercíveis será acelerado e a Data de 
Exercício será 5 (cinco) dias após referida convocação.  
 

XII – PRAZO DE VIGÊNCIA DO PLANO DE OUTORGA DE OPÇÕES  
 
12.1.  O Plano e o presente Regulamento entram em vigor na data de suas aprovações 
pela Assembleia Geral da Companhia, e permanecerão vigentes por prazo 
indeterminado.  
 

12.1.1. As condições gerais de funcionamento do Plano e o Regulamento, 
incluindo sua vigência e término, poderão ser modificados substituídos ou extintos 
a qualquer tempo por decisão da Assembleia Geral.  
 
12.1.2.  O término de sua vigência respeitará os direitos adquiridos, não afetando 
a eficácia das Opções ainda em vigor, outorgadas com base nele. 
 

12.2.  A entrada em vigor e o período de vigência de quaisquer Programas aprovados 
sob a égide deste Plano dependerá das condições neles respectivamente definidas.  
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12.2.1.  Tais condições poderão ser modificadas a qualquer momento e por 
qualquer razão pelo Conselho de Administração ou Comitê.  
 
12.2.2.  Os Contratos de Opção deverão prever as condições de sua modificação, 
aceleração, expiração ou extinção de direitos, submetendo-se às condições aqui 
estabelecidas.  

 
XIII – DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
13.1.  Este Regulamento não impedirá a realização de quaisquer operações de 
reorganização societária, tais como transformação, incorporação, fusão e cisão. O 
Conselho de Administração da Companhia e as sociedades envolvidas em tais 
operações poderão, a seu critério, determinar, sem prejuízo de outras medidas que 
decidirem por equidade:  
 

a. a substituição das ações objeto das Opções por ações da sociedade 
sucessora da Companhia;  

b. a antecipação da aquisição do direito ao exercício da Opção de aquisição 
das Ações, de forma a assegurar a inclusão das ações correspondentes na 
operação em questão; e/ou  

c. o pagamento em dinheiro da eventual quantia a que o Beneficiário faria 
jus nos termos do Plano.  

 
13.2. Na eventualidade de o número de Ações de emissão da Companhia ser alterado 
em razão de desdobramentos, bonificações, grupamentos ou conversões, o Conselho de 
Administração deverá efetuar o ajuste correspondente ao número de ações objeto de 
cada Opção em vigor e seu respectivo Preço de Exercício informando aos Beneficiários 
por escrito.  
 
13.3. O Conselho de Administração da Companhia será competente para dirimir 
eventuais dúvidas quanto à interpretação das normas estabelecidas neste Regulamento, 
sendo que no caso de conflito entre as disposições deste Plano e dos Programas, 
prevalecerão as do Plano.  
 
13.4. Cada Beneficiário deverá aderir expressamente às condições do presente 
Regulamento mediante declaração escrita e sem qualquer ressalva.  
 
13.5. Qualquer alteração legal significativa no tocante à regulamentação das 
sociedades por ações, às companhias abertas ou aos efeitos fiscais de um plano de 
opções de compra, poderá levar à revisão total ou parcial do Plano e do presente 
Regulamento sem que isso sujeite a Companhia a qualquer indenização a quem quer 
que seja.  
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13.6. Este Plano substitui outros planos de outorga ou programas em vigor na data de 
sua adoção, sem, no entanto, prejudicar eventuais opções de compra de ações já 
adquiridas no âmbito de outros planos.” 
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ANEXO 13 – PLANO DE REMUNERAÇÃO BASEADO EM AÇÕES 

 
Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009,  

conforme alterada (“Instrução CVM 481”) 
 

(continuação) 
 

2. Informar as principais características do plano proposto, identificando: 
 
a. Potenciais beneficiários 
 
 As alterações ora propostas pela Administração da Companhia não alteram os 
potenciais beneficiários do Plano de Outorga de Opção de Compra ou Subscrição de 
Ações (“Plano”), quais sejam, os diretores estatutários e funcionários da Companhia ou 
do Grupo Bahema Educação, considerados executivos-chave e que sejam indicados pelo 
Conselho de Administração. 
 
b. Número máximo de opções a serem outorgadas 
 

O Plano original, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia 
realizada em 2 de outubro de 2017 (“Plano Original”), tinha como número máximo de 
ações que poderiam ser objeto de opções outorgadas 100.000 (cem mil) ações, 
considerando-se inclusive as Opções Não-Exercidas. A alteração proposta prevê o 
aumento do número máximo de ações que poderão ser objeto de opções outorgadas, nos 
termos do Plano, para até 200.000 (duzentos mil) ações, considerando-se inclusive as 
Opções Não-Exercidas.  
 
c. Número máximo de ações abrangidas pelo plano 
 

Vide item 2.b acima. 
 
d. Condições de aquisição 
 
 As alterações ora propostas pela Administração da Companhia não alteram as 
condições de aquisição, as quais continuam as mesmas, ou seja, serão determinadas pelo 
Conselho de Administração no momento da instituição dos Programas e da elaboração 
dos Contratos de Opção. Os Contratos de Opção serão individualmente elaborados para 
cada Beneficiário, podendo o Conselho de Administração estabelecer termos e 
condições diferenciados para cada Contrato de Opção, não havendo qualquer regra de 
isonomia ou analogia entre os Beneficiários, mesmo nos casos de situações similares ou 
idênticas. 
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e. Critérios pormenorizados para fixação do preço de exercício 
 
 As alterações ora propostas pela Administração da Companhia não alteram os 
critérios para fixação do preço de exercício das Opções ou a fórmula a ser utilizada para 
apurá-lo, os quais continuarão a ser determinados pelo Conselho de Administração no 
momento da instituição dos Programas e da elaboração dos Contratos de Opção. Os 
Contratos de Opção continuarão a ser individualmente elaborados para cada 
Beneficiário, podendo o Conselho de Administração estabelecer termos e condições 
diferenciados para cada Contrato de Opção, não havendo qualquer regra de isonomia ou 
analogia entre os Beneficiários, mesmo nos casos de situações similares ou idênticas. 
 
f. Critérios para fixação do prazo de exercício 
 
 As alterações ora propostas pela Administração da Companhia alteram 
unicamente o período mínimo de reserva de direito (vesting) de cada programa criado 
pelo Conselho de Administração de 24 (vinte e quatro) meses para, no mínimo, 6 (seis) 
meses. Assim, em razão da alteração proposta, no momento da instituição dos 
Programas, o Conselho de Administração deverá estabelecer o período de reserva de 
direito (vesting) não inferior a 6 (seis) meses. Os Contratos de Opção serão 
individualmente elaborados para cada Beneficiário, podendo o Conselho de 
Administração estabelecer termos e condições diferenciados para cada Contrato de 
Opção, não havendo qualquer regra de isonomia ou analogia entre os Beneficiários, 
mesmo nos casos de situações similares ou idênticas. 
 
g. Forma de liquidação de opções 
 
 As alterações ora propostas pela Administração da Companhia não alteram a 
forma de liquidação. Assim, as Opções continuam a poder ser exercidas total ou 
parcialmente, observados os prazos e condições estabelecidos pelo: (i) Conselho de 
Administração ou pelo Comitê (se for o caso), (ii) pelo Regulamento e (iii) pelos 
Contratos de Adesão. O Beneficiário deverá expedir a Notificação de Exercício 
indicando a quantidade de Ações que deseja adquirir somente após a divulgação dos 
resultados anuais e/ou trimestrais conforme deliberação do Conselho de Administração. 
A Notificação de Exercício poderá ser enviada por escrito à Companhia no prazo de até 
15 (quinze) dias subsequentes à Reunião do Conselho de Administração da Companhia 
que tiver aprovado o balanço do exercício anterior. Estando a Notificação de Exercício 
em ordem, sua apreciação entrará na pauta e será debatida na reunião seguinte do 
Conselho de Administração ou Comitê. O Conselho de Administração poderá autorizar 
o exercício de Opções Exercíveis no prazo de até quinze (15) dias subsequentes à 
divulgação dos resultados trimestrais, respeitados os limites impostos no Regulamento. 
O pagamento do preço do Exercício de Opção deverá ser na data determinada pela 
Companhia, em moeda corrente nacional por meio de (i) cheque nominal à Companhia; 
(ii) transferência bancária para conta indicada pela Companhia; ou (iii) qualquer outra 
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forma de pagamento expressamente permitida pela Companhia e previamente 
comunicada ao Beneficiário, por escrito. 
 
h. Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, 
alteração ou extinção do plano 
 

As alterações ora propostas pela Administração da Companhia não alteram as 
condições gerais de funcionamento do Plano e o Regulamento, as quais, incluindo sua 
vigência e término, poderão ser modificados substituídos ou extintos a qualquer tempo 
por decisão da Assembleia Geral. 
 
3. Justificar o plano proposto, explicando: 
 
a. Os principais objetivos do plano 
 
 O Plano foi criado como forma de incentivo ao incremento do desempenho da 
Companhia e à permanência em quadros dos principais diretores estatutários e 
funcionários, entendidos como essenciais para a Companhia e para o Grupo Bahema 
Educação. O Plano tem por objetivo (i) conferir aos diretores estatutários e funcionários 
da Companhia a oportunidade de participar, a longo prazo, do sucesso da Companhia 
por meio da participação em seu capital; (ii) estimular o engajamento e 
comprometimento de executivos e funcionários da Companhia com a realização das 
estratégias e objetivos corporativos da Companhia; e (iii) proporcionar-lhes a 
oportunidade de participar de referidos resultados na medida em que estes estejam 
refletidos no valor das ações da Companhia. 
 
b. A forma como o plano contribui para esses objetivos 
 
 Ao possibilitar que os Beneficiários se tornem acionistas da Companhia em 
condições diferenciadas, a Companhia espera incentivá-los a se comprometerem 
efetivamente com a criação de valor à ela, bem como para exercerem suas funções 
considerando também seus interesses como acionistas da Companhia, integrando assim 
os objetivos sociais aos planos de crescimento da Companhia e maximizando os lucros, 
bem como gerando uma relação de longo prazo entre esses profissionais, a Companhia e 
seus acionistas. A Companhia atinge, ainda, por meio deste modelo, a diluição de seus 
riscos e o compartilhamento de seus ganhos, por meio da valorização das suas ações 
adquiridas no âmbito do Plano. Adicionalmente, a Companhia espera que os modelos 
adotados sejam um eficaz mecanismo de retenção de diretores estatutários e 
funcionários em face, principalmente, do compartilhamento da valorização de suas 
ações. 
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c. Como o plano se insere na política de remuneração da companhia 
 
 O Plano faz parte da estratégia de incentivos de longo prazo da Companhia, 
visando o alinhamento dos interesses de seus acionistas e administradores. Entendendo 
que a remuneração fixa prevista não pode ser relevante a ponto de deixar o funcionário 
desinteressado pelo futuro da Companhia, espera-se que o Plano assegure aos 
Beneficiários uma remuneração total equivalente à média do mercado. 
 
d. Como o plano alinha os interesses dos beneficiários e da companhia a curto, 
médio e longo prazo 
 

O Conselho de Administração deliberará periodicamente sobre condições 
específicas de Programas no âmbito do Plano que visarão amarrar a outorga das opções 
ao atingimento de metas de desempenho pré-estabelecidas para o exercício social. O 
exercício das opções observará um prazo de carência de tal forma que os Beneficiários 
terão um incentivo a observar as premissas definidas durante os anos de vigência do 
Plano, assegurando assim o atingimento dos objetivos de desempenho de médio prazo. 
Finalmente, a geração de resultados crescentes ao longo dos anos consiste em estímulo 
aos Beneficiários a permanecerem na Companhia, na medida em que seus ganhos 
futuros serão ampliados, em decorrência da valorização das ações por eles adquiridas no 
âmbito do Plano. 
 
4. Estimar as despesas da companhia decorrentes do plano, conforme as 
regras contábeis que tratam desse assunto 
 

A Companhia estima que as despesas decorrentes do Plano deverão representar o 
montante de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). Cabe destacar que o montante 
acima representa apenas estimativa com base nas premissas descritas no Plano, já 
considera as despesas estimadas para 70.000 (setenta mil) opções já outorgadas e poderá 
apresentar variações significativas conforme o preço da ação na data de outorga de cada 
programa e ouras variantes previstas no Plano e nos respectivos programas aprovados 
no âmbito do Plano. 
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VI - APROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
 
 A Administração da Companhia vem apresentar aos seus acionistas a proposta 
acerca da aquisição da Fórum Cultural Participações Ltda., conforme já amplamente 
divulgado ao mercado por meio de Fato Relevante em 13 de maio de 2019 e detalhado 
na proposta de deliberação abaixo: 
 

Deliberação: 
 
Deliberar sobre a aquisição de 95% (noventa e cinco por cento) do capital social da 
Fórum Cultural Participações Ltda., sociedade limitada inscrita no CNPJ sob o nº 
33.828.784/0001-08, com sede na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na 
Estrada Francisco da Cruz Nunes, 2454 (“Fórum Cultural”), de acordo com Contrato 
de Aquisição de Participação e Outras Avenças celebrado em 13 de maio de 2019 entre 
a Companhia e os sócios das sociedades detentores das quotas da Fórum Cultural.   
 
A Companhia firmou, em 13 de maio de 2019, Contrato de Aquisição de Participação e 
Outras Avenças, por meio do qual, sujeito à implementação de determinadas condições 
suspensivas, dentre as quais a aprovação da operação em Assembleia Geral de 
Acionistas, comprometeu-se a adquirir 95% (noventa e cinco por cento) do capital 
social da Fórum Cultural, ao preço de R$ 13.590.700,00 (treze milhões, quinhentos e 
noventa mil e setecentos reais), devido em parcelas ao longo de 5 (cinco) anos e com 
correção equivalente à variação do CDI. Do preço, será deduzido o endividamento 
líquido proporcional da Fórum Cultural com data base de 31 de maio de 2019 e 
calculado em R$ 4.520.694,70 (quatro milhões, quinhentos e vinte mil, seiscentos e 
noventa e quatro reais e setenta centavos). A Companhia terá uma opção de compra da 
participação remanescente de 5% (cinco por cento) do capital da Fórum Cultural, 
exercível a partir de 2021. 
 
Em observância ao artigo 19 da Instrução CVM 481, seguem, as informações indicadas 
no Anexo 19. 
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ANEXO 19 – AQUISIÇÃO DE CONTROLE 
Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009,  

conforme alterada (“ICVM 481”) 
 

 
1. Descrever o negócio: 

  

Investimento, da Bahema S.A. (“Companhia”) por meio de sua controlada Centro de Formação 

de Educadores da Vila Ltda. (“Compradora”), em 95% (noventa e cinco por cento) das quotas 

representativas do capital social da Forum Cultural Participações Ltda., nos termos do Contrato 

de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, celebrado em 13 de maio de 2019 

(“Contrato”). 

 

2. Informar a razão, estatutária ou legal, pela qual o negócio foi submetido à 

aprovação da assembleia.  

 

A aquisição é submetida à ratificação em assembleia geral da Companhia em cumprimento ao 

inciso I c/c parágrafo primeiro do artigo 256, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 

conforme alterada (“Lei das S.A.”). 

 

3. Relativamente à sociedade cujo controle foi ou será adquirido: 

 

a. Informar o nome e qualificação: 

 

Forum Cultural Participações Ltda., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de 

Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 2454, parte, Pendotiba, 

CEP 24.340-000, inscrita no CNPJ sob o nº 33.828.784/0001-08 (“Forum Cultural”). Essa 

sociedade é controladora integral da Geração Fórum Cultural EIRELI, empresa individual de 

responsabilidade limitada, com sede na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida 

Rui Barbosa, 391, parte, São Francisco, CEP 24360-440, inscrita no CNPJ sob o 

nº 03.499.835/0001-26; da Geração Fórum Cultural São Francisco Ltda., sociedade empresária 

limitada, com sede na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Estrada Francisco da 

Cruz Nunes, 2454, parte, Itaipu, CEP 24340-000, inscrita no CNPJ sob o nº 12.382.853/0001-

14; e da Bureau 2454 Cursos Livres EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada, 

com sede na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 

2454, parte, Itaipu, CEP 24346-020, inscrita no CNPJ sob o nº 17.344.328/0001-28. 

 

b. Número de ações ou quotas de cada classe ou espécie emitidas: 

 

A Forum Cultural possui um total de 3.186.020 (três milhões, cento e oitenta e seis mil e vinte) 

quotas. 
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c. Listar todos os controladores ou integrantes do bloco de controle, diretos 

ou indiretos, e sua participação no capital social, caso sejam partes 

relacionadas, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam desse 

assunto: 

 

Integrantes do bloco de controle: 

Acionista CPF 

Boris Niall James Henry Sucharov 024.282.617-20 

Consuelo Maria Rodrigues Costa Sucharov 070.702.997-02 

Flavia Ribeiro De Carvalho Sucharov 073.437.817-31 

Marcos Vinicius Sucharov 052.950.367-07 

 

Participação do Bloco de Controle: 100% do capital social. 

 

d. Para cada classe ou espécie de ações ou quota da sociedade cujo controle 

será adquirido, informar: 

 

i. Cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos mercados em 

que são negociadas, nos últimos 3 (três) anos.  

 

Não aplicável, uma vez que a Forum Cultural é uma sociedade empresária limitada, que não 

possui ações admitidas à negociação em mercados organizados. 

 

ii. Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos mercados 

em que são negociadas, nos últimos 2 (dois) anos. 

 

Não aplicável, uma vez que a Forum Cultural é uma sociedade empresária limitada, que não 

possui ações admitidas à negociação em mercados organizados. 

 

iii. Cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos mercados em 

que são negociadas, nos últimos 6 (seis) meses. 

 

Não aplicável, uma vez que a Forum Cultural é uma sociedade empresária limitada, que não 

possui ações admitidas à negociação em mercados organizados. 

 

iv. Cotação média, nos mercados em que são negociadas, nos últimos 

90 dias.  

 

Não aplicável, uma vez que a Forum Cultural é uma sociedade empresária limitada, que não 

possui ações admitidas à negociação em mercados organizados. 
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v. Valor de patrimônio líquido a preços de mercado, se a informação 

estiver disponível.  

 

O valor do patrimônio líquido a preço de mercado era de R$ 14.648.000,00 (quatorze milhões, 

seiscentos e quarenta e oito mil reais) em 01 de julho de 2019, conforme Laudo de Avaliação 

(“Laudo”) elaborado pela Vera Cruz Investimentos Ltda. (“Vera Cruz”). 

 

vi. Valor do lucro líquido anual nos 2 (dois) últimos exercícios sociais, 

atualizado monetariamente.  

 

O valor do lucro líquido, atualizado monetariamente, foi de R$ 1.568.000,00 (um milhão, 

quinhentos e sessenta e oito mil reais) em 2017, e de R$ 928.000,00 (novecentos e vinte e oito 

mil reais) em 2018, conforme Laudo elaborado pela Vera Cruz. 

 

4. Principais termos e condições do negócio, incluindo: 

 

a. Identificação dos vendedores: 

 

(i) Boris Niall James Henry Sucharov, canadense, casado, engenheiro, portador da cédula de 

identidade RNE nº W665118-P, inscrito no CPF sob o nº 024.282.617-20; 

(ii) Consuelo Maria Rodrigues Costa Sucharov, brasileira, casada, professora, portadora da 

cédula de identidade RG nº 11.289.317-7 (IFP), inscrita no CPF sob o nº 070.702.997-02; 

(iii) Flavia Ribeiro De Carvalho Sucharov, brasileira, casada, fonoaudióloga, portadora da 

cédula de identidade RG nº 10.612.414-2 (IFP), inscrita no CPF sob o nº 073.437.817-31; e 

(iv) Marcos Vinicius Sucharov, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade 

RG nº 09.105.087-5 (IFP), inscrito no CPF sob o nº 052.950.367-07. 

 

b. Número total de ações ou quotas adquiridas ou a serem adquiridas: 

 

Serão adquiridas 3.026.719 (três milhões, vinte e seis mil, setecentos e dezenove) quotas, 

representativas de 95% (noventa e cinco por cento) do capital da Forum Cultural. Também 

existe uma opção de compra para a Bahema S.A. dos 5% (cinco por cento) do capital restantes  

 

c. Preço total: 

 

R$ 13.590.700,00 (treze milhões, quinhentos e noventa mil e setecentos reais), sendo um 

pagamento total de R$ 9.070.004,89 (nove milhões, setenta mil, quatro reais e oitenta e nove 

centavos), além da assunção de R$ 4.520.695,11 (quatro milhões, quinhentos e vinte mil, 

seiscentos e noventa e cinco reais e onze centavos) em dívida líquida proporcional (aos 95% 

(noventa e cinco por cento) do capital adquiridos) da Forum Cultural, conforme data base de 31 

de maio de 2019. Também haverá uma parte variável do Preço de Aquisição, que corresponderá 

ao montante calculado pela aplicação do múltiplo de 3 (três) vezes o valor da diferença (a 

maior, se houver) entre o EBITDA Ajustado de 2021 e o EBITDA 2018 (a “Parte Variável do 



Proposta de Aquisição de Instituição de Ensino 
Anexo 19 – Aquisição de Controle 

58 
 
DOCS - 562007v7  

Preço de Aquisição”), que foi calculado em R$2.044.000,00 (dois milhões e quarenta e quatro 

mil reais). 

 

d. Preço por ação ou quota de cada espécie ou classe: 

 

Valor estimado de aquisição por quota: R$ 2,98 (dois reais e noventa e oito centavos).  

 

e. Forma de pagamento: 

 

40% (quarenta por cento) do valor será pago à vista.  

O montante remanescente será pago em 5 (cinco) parcelas anuais e sucessivas.  

A primeira em 12 (doze) meses após o fechamento, compondo 20% (vinte por cento) do 

pagamento total. 

A segunda em 24 (vinte e quatro) meses após o fechamento, compondo 10% (dez por cento) do 

pagamento total. 

A terceira em 36 (trinta e seis) meses após o fechamento, compondo 10% (dez por cento) do 

pagamento total. 

A quarta em 48 (quarenta e oito) meses após o fechamento, compondo 10% (dez por cento) do 

pagamento total. 

A quinta e última em 60 (sessenta) meses após o fechamento, compondo 10% (dez por cento) 

do pagamento total. 

Totalizando assim 100% (cem por cento) do pagamento. 

O valor das parcelas será corrigido pela variação do CDI a partir de 1º de junho de 2019 e até o 

seu efetivo pagamento.  

A Parte Variável do Preço de Aquisição, se houver, será paga aos Vendedores pela Compradora 

até 30 de abril de 2022. 

 

f. Condições suspensivas e resolutivas a que está sujeito o negócio: 

 

i. É condição precedente para a consumação do negócio a sua aprovação em assembleia geral 

de acionistas da Companhia no prazo de 90 (noventa) dias da assinatura do Contrato. Em 

caso de não cumprimento dessa condição, a Companhia estará sujeita a uma multa de 10% 

(dez por cento) do valor da Parcela à Vista, estimada em R$ 360.969,23 (trezentos e 

sessenta mil, novecentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos).  

ii. É condição precedente para a consumação do negócio a apresentação pelos Vendedores à 

Compradora, dos documentos societários que comprovem a constituição da Holding e a 

conclusão da Reorganização Societária, devidamente arquivados na Junta Comercial 

competente; 

iii. É condição precedente para a consumação do negócio a apresentação pelos Vendedores à 

Compradora, das certidões negativas listadas no Anexo 4.1(c) do Contrato, válidas na Data 

de Fechamento; 

iv. É condição precedente para a consumação do negócio a apresentação pelos Vendedores à 

Compradora, da portaria/licença que autoriza as Sociedades a desempenharem as atividades 
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de Ensino Infantil – Creche no endereço da Estrada Francisco da Cruz Nunes, 2454, parte, 

Itaipu, na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro; 

v. É condição precedente para a consumação do negócio que as declarações e garantias dos 

Vendedores e das Sociedades contidas no Capítulo 7 do Contrato sejam verdadeiras e 

corretas em todos os aspectos na data de assinatura do Contrato e na Data do Fechamento 

(exceção feita àquelas declarações e garantias que são feitas para uma data específica, 

hipótese em que deverão ser verdadeiras e corretas em todos os aspectos em tal data); 

vi. É condição precedente para a consumação do negócio que não deverá ter ocorrido, desde a 

data de assinatura do Contrato, qualquer Efeito Material Adverso para as Sociedades; e 

vii. É condição precedente para a consumação do negócio que não deverá ter ocorrido, desde a 

data de assinatura do Contrato, qualquer descumprimento pelos Vendedores de suas 

obrigações sob o Contrato, em especial decorrente da prática de qualquer Conduta Restrita 

dos Vendedores, ou de qualquer outro ato ou omissão que resulte em um Efeito Material 

Adverso para as Sociedades. 

 

g. Resumo das declarações e garantias dos vendedores: 

 

i. capacidade, legitimidade e autorização para firmar e formalizar o Contrato;  

ii. inexistência de conflitos ou violações contratuais, legais e etc.;  

iii. inexistência de restrições contratuais, em relação a propriedade das quotas e etc.;  

iv. não há necessidade de notificação prévia e autorização de terceiros,  

v. a propriedade de todas as quotas é detida pelos vendedores;  

vi. inexistência de obrigações relacionadas à intermediação; 

vii. ter disposição de ativos e propriedades para conduzir suas atividades;  

viii. organização, estrutura e situação societária regularizada; 

ix. ter todos os documentos societários, poderes e autorizações necessárias à realização do 

negócio;  

x. não ter relações com partes relacionadas;  

xi. não ter dívidas com as vendedoras e partes relacionadas;  

xii. não ter acordo de acionistas;  

xiii. que as únicas contas bancárias de titularidade das Sociedades estão listadas no Anexo 7.14 

do Contrato; 

xiv. legitimidade das demonstrações financeiras, estoques, contas a receber, caixa, regularidade 

de créditos, dívidas e financiamentos, fornecedores; 

xv. serem legítimos proprietários e deter a posse mansa, legal e pacífica de todos os bens e 

direitos que integram os seus ativos;  

xvi. qualidade dos estabelecimentos, quantidade de alunos e etc.;  

xvii. inexistência de alterações substanciais, 

xviii. inexistência de participações em outras sociedades, regularidade das operações societárias já 

realizadas;  

xix. não realizar operações societárias, ressalvada a reorganização necessária para a constituição 

da Holding; 

xx. legitimidade do intangível;  
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xxi. inexistência de violação de direitos de terceiros;  

xxii. existência de licença para uso dos softwares utilizados na operação; 

xxiii. listagem de todos os contratos no contrato de compra e venda; 

xxiv. inexistência de inadimplemento e/ou limitações contratuais;  

xxv. inexistência de cláusula de exclusividade; 

xxvi. inexistência de litígios que não foram citados;  

xxvii. legitimidade de questões fiscais, trabalhistas;  

xxviii. pagar corretamente salários e remunerações; 

xxix. empregar os funcionários declarados; 

xxx. a sociedade não ter parte em processos promovidos pelo poder público; 

xxxi. ter todas as questões previdenciárias e fiscais regularizadas; e  

xxxii. cumprimento da legislação aplicável à atividade, de aspectos regulatórios em geral, 

inclusive ambiental. 

 

h. Regras sobre indenização dos compradores: 

 

A Compradora obriga-se a indenizar e isentar os vendedores bem como suas Partes 

Relacionadas (uma “Parte Indenizável dos Vendedores”), por todas e quaisquer Perdas 

incorridas por uma Parte Indenizável dos Vendedores em virtude de qualquer das seguintes 

hipóteses: 

a) Qualquer falsidade, omissão, erro, inexatidão ou descumprimento de qualquer 

declaração ou garantia prestada pela Compradora no Contrato; 

b) Descumprimento (parcial ou total), pela Compradora, de qualquer de suas obrigações 

estabelecidas no Contrato; e 

c) Quaisquer passivos de qualquer natureza relativos ou relacionados à Compradora ou às 

suas Afiliadas (exceto com relação aos passivos das Sociedades anteriores à Data de 

Fechamento) que tenham como fato gerador atos, fatos ou omissões ocorridos antes, na 

ou depois da Data de Fechamento, conhecidos ou não conhecidos pelos Vendedores, 

informados ou não informados pela Compradora, declarados ou não declarados no 

Contrato e que venham a ser efetiva e comprovadamente exigidos de qualquer Parte 

Indenizável dos Vendedores por qualquer razão, inclusive em decorrência de sucessão 

ou de tal Parte Indenizável dos Vendedores vir a ser considerada subsidiária ou 

solidariamente responsável por tal Perda em virtude de Lei ou Decisão. 

 

i. Aprovações governamentais necessárias: 

 

Não aplicável. 

 

j. Garantias outorgadas: 

 

Não foram outorgadas garantias. 
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5. Descrever o propósito do negócio: 

 

A Companhia tem por objetivo principal participar de outras sociedades como acionista ou 

quotista. Em 2016, a Companhia identificou a oportunidade de investir em empresas do setor de 

educação, especificamente em escolas de ensino básico. Desde então, realizou uma série de 

estudos de viabilidade e manteve tratativas junto a determinadas empresas e investidores, 

esforço que resultou no investimento em diversas escolas brasileiras.  

 

A Fórum Cultural foi fundada no ano 2000 pela educadora Consuelo Sucharov, que segue à 

frente da direção geral da instituição. Com cerca de 550 alunos do Ensino Infantil até o Ensino 

Médio, a escola é reconhecida no município por sua excelência pedagógica, com forte carga de 

ensino de ciências, esportes, letras, artes, tecnologia e inglês.  

 

Com mais esse investimento, a Companhia avança na formação de um grupo educacional de 

forte identidade pedagógica, alicerçado em boas propostas didáticas, mas sempre preservando 

os fatores de diferenciação que permitiram o sucesso e longevidade de cada instituição. 

 

Destacamos o projeto pedagógico da Escola Fórum Cultural será mantido na sua integralidade 

sob a coordenação e responsabilidade dos sócios originais.  

 

A Companhia procurará sistematizar trocas de experiências, projetos de intercâmbio, atividades 

formativas e outras iniciativas que reafirmem o exercício de uma boa educação, e que permitam 

compartilhar métodos de gestão administrativa.  

  

6. Fornecer análise dos benefícios, custos e riscos do negócio: 

 

Ganhos de escala, operações. 

  

O negócio tem como principais benefícios estratégicos a possibilidade de investimento em uma 

escola reconhecida e com uma marca forte em Niterói por conta de seu reconhecido e 

diferenciado projeto pedagógico. 

 

O negócio tem como principais custos: (i) o preço da aquisição de R$ 13.590.700,00 (treze 

milhões, quinhentos e noventa mil e setecentos reais), sendo uma parte via assunção de dívidas, 

disposto no item “4.c” acima; e (ii) as auditorias legal, financeira e operacional, a elaboração do 

Laudo e a realização da assembleia, totalizando aproximadamente R$ 355.000,00 (trezentos e 

cinquenta e cinco mil reais).  

 

Os principais riscos do negócio são: (i) a incapacidade de implementar a troca de informações 

entre as escolas que possam fortalecê-las; (ii) os esforços que a Companhia fará para fortalecer a 

identidade, diferencial e linha pedagógica das respectivas escolas não logrem resultado; (iii) a 

materialização de contingências acima do volume estimado pela administração, utilizado como 

premissa para negociação do preço de aquisição, uma vez que a partir de certos limites, tais 
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contingências não serão indenizadas pelas vendedoras. 

 

7. Informar quais custos serão incorridos pela companhia caso o negócio não seja 

aprovado: 

 

Caso a Transação não seja aprovada pela Assembleia Geral da Bahema S.A., controladora da 

Compradora, a Compradora deverá pagar aos Vendedores uma multa não compensatória 

correspondente a 10% (dez por cento) da Parcela à Vista, estimada em R$ 360.969,23 (trezentos 

e sessenta mil, novecentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos). Além dos custos já 

incorridos pelos serviços de due diligence legais, administrativas e financeiras estimadas em 

R$ 355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil reais). 

 

8. Descrever as fontes de recursos para o negócio: 

 

i) Existe uma linha de crédito pré-aprovada com o Banco Itaú para o pagamento da 

parcela à vista.  

ii) Compra também será financiada com os próprios compradores que aceitaram receber o 

pagamento ao longo de 60 (sessenta) meses após o fechamento.  

 

9. Descrever os planos dos administradores para a companhia cujo controle foi ou 

será adquirido: 

 

Os planos dos administradores da Companhia para a Sociedade são: (i) entender a atual gestão 

administrativa e pedagógica da Fórum Cultural, preservando-a na sua essência pedagógica, 

sendo ela fonte de conhecimento e entendimento do setor de educação no Brasil pelos 

administradores; (ii) manter e incentivar o interesse das sócias vendedoras nas atividades da 

Fórum Cultural; (iii) fortalecer a administração operacional com sistemas integrados; e (iv) usar 

a Companhia como ponte entre a Fórum Cultural e as demais escolas da Bahema S.A. para a 

criação de uma troca de informações e boas práticas que fortaleçam a todas como um grupo.  

 

Nesse sentido, ficou assegurado a dois sócios originais a manutenção de 5% (cinco por cento) 

da participação total na Forum Cultural Participações Ltda com regras de governança que 

asseguram a eles a responsabilidade primária pelo desenvolvimento pedagógico da Escola.  

 

10. Fornecer declaração justificada dos administradores recomendando aprovação 

do negócio: 

 

A administração da Companhia é favorável à aprovação do investimento na Forum Cultural 

Participações Ltda., uma oportunidade extremamente atrativa entre as já identificadas pela 

Companhia em seu abrangente mapeamento de potenciais investimentos, porque a transação 

apresenta: (i) diversos benefícios estratégicos; (ii) potencial de crescimento; (iii) um custo total 

atrativo, alinhado com os níveis de precificação habitualmente por outras empresas atuantes no 

mercado de educação; e (iv) riscos aceitáveis, compatíveis com o tamanho e a complexidade da 
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transação. 

 

11. Descrever qualquer relação societária existente, ainda que indireta, entre: 

 

a. Qualquer dos vendedores ou a sociedade cujo controle foi ou será alienado: 

 

Não aplicável. 

 

b. Partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras contábeis 

que tratam desse assunto: 

 

Não aplicável. 

 

12. Informar detalhes de qualquer negócio realizado nos últimos 2 (dois) anos por 

partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras contábeis que 

tratam desse assunto, com participações societárias ou outros valores 

mobiliários ou títulos de dívida da sociedade cujo controle foi ou será adquirido. 

 

Não aplicável. 

 

13. Fornecer cópia de todos os estudos e laudos de avaliação, preparados pela 

companhia ou por terceiros, que subsidiaram a negociação do preço de 

aquisição: 

 

A cópia do laudo de avaliação segue na forma do Anexo I abaixo. 

 

14. Em relação a terceiros que prepararam estudos ou laudos de avaliação 

 

a. Informar o nome: 

 

Vera Cruz Investimentos Ltda. 

 

b. Descrever sua capacitação: 

 

A Vera Cruz é uma empresa de assessoria financeira, wealth management e asset management. 

Ela tem por objetivo principal assessorar empresas de middle market, com receitas entre R$ 50 

milhões e R$ 1 bilhão, na análise do negócio, além de estruturar operações de dívida ou equity, 

e assessorar investidores com liquidez superior a R$ 1 milhão nos seus investimentos. A 

empresa presta seus serviços com uma equipe com quase 20 anos de experiência no mercado 

financeiro e parceiros de alto nível e forte background, com grande especialização em 

determinadas áreas, com o objetivo de oferecer um serviço de nível A, com alinhamento de 

interesses entre a empresa e seus clientes.  
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c. Descrever como foram selecionados 

 

A Vera Cruz foi selecionada em razão de (i) experiência relevante na preparação de laudos de 

avaliação para companhias abertas; e (ii) preço mais atrativo em relação a instituições 

semelhantes. 

 

d. Informar se são partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas 

regras contábeis que tratam desse assunto 

 

A Vera Cruz não é parte relacionada à Companhia. 

 

Laudo de avaliação:  

Na forma do Anexo I abaixo, em cumprimento ao artigo 256 da Lei das S.A.
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ANEXO I AO ANEXO 19 – LAUDO DE AVALIAÇÃO 



Laudo de Avaliação

Grupo Fórum Cultural

1 de julho de 2019



CARTA DE APRESENTAÇÃO

São Paulo, 1 de julho de 2019.

Centro de Formação de Educadores da Vila Ltda

At.: Sr. Guilherme Affonso Ferreira Filho

Ref.: Relatório de Avaliação

Pela presente, estamos encaminhando aos cuidados de V.S.a o Relatório de Avaliação do investimento em aquisição do Grupo Fórum

Cultural pela Centro de Formação de Educadores da Vila Ltda. (“Bahema”), em conformidade com as determinações do artigo 256 da Lei

6.404/76 (“Lei das S.A.”).

As informações utilizadas pela Vera Cruz Investimentos Ltda. para elaboração desta avaliação foram fornecidas pela administração da

Bahema e, também, foram consultadas fontes públicas de informações (sites, jornais e outros). Destacamos que nenhuma das informações

foram auditadas pela Vera Cruz Investimentos Ltda. e foram assumidas como verdadeiras para elaboração dos estudos econômicos. Desta

forma a Vera Cruz Investimentos Ltda. se exime de qualquer responsabilidade sobre a fidedignidade das informações e dados utilizados.

Agradecemos a colaboração da administração da Bahema e dos profissionais envolvidos neste trabalho. Nos colocamos à disposição para

esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente.

_______________________________________

Márcio Macedo de Almeida

CRA/SP 136230
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GLOSSÁRIO – Termos e Nomenclaturas

AVALIAÇÃO DE 
INVESTIMENTO

Consiste na aplicação de metodologias matemáticas amplamente aceitas no mercado para determinação do
valor de um determinado ativo considerando critérios de mercado, econômicos e financeiros.

AQUISIÇÃO Consiste na compra de um determinado ativo. Neste caso a aquisição refere-se a compra das ações de
participação de uma empresa.

COMPANHIA ABERTA É um denominação dada pelo mercado para empresas que possuem suas ações negociadas em bolsa de
valores, também conhecidas como empresas de capital aberto.

BETA (B) É uma medida de risco não diversificável que mede a correlação da variação de um ativo em relação a variação
da carteira de ações que compõem o índice de referência onde este ativo é negociado. Este coeficiente é
obtido através de uma regressão linear entre a série de variações no preço do ativo e a série de variações do
valor do índice que representa o mercado de ações local, tais como o Ibovespa (no caso de empresas no Brasil)
e o S&P 500 (no caso de empresas listadas nos Estados Unidos).

CAGR Compound Annual Growth Rate. Taxa composta de crescimento anual.

CAPEX Capital expenditure. São os investimentos de uma empresa em ativo fixo para manutenção de sua atividade
operacional e/ou eventuais expansões.

CAPM Capital Asset Pricing Model. É a metodologia de cálculo que relaciona o retorno esperado de um ativo ao seu
beta.

CSLL/CSSL A contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL ou CSSL) foi instituída pela Lei 7.689/1988. Aplicam-se à CSLL 
as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, 
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor (Lei 8.981, de 1995, artigo 57).
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GLOSSÁRIO – Termos e Nomenclaturas

CUSTO DE CAPITAL DE 
TERCEIROS

É o custo médio do exigível (dívida) com terceiros da empresa ajustado pela alíquota média de IR e CSSL da
empresa (benefício fiscal por ser um redutor da base de tributação do IR e CSSL).

EBIT Earnings Before Interest and Taxes. É o resultado gerado pela operação após a dedução de todos os custos
operacionais e despesas, antes de juros, imposto de renda e contribuição social.

EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. É o resultado gerado pela operação após a
dedução de todos os custos operacionais e despesas, antes de juros, imposto de renda, contribuição social,
depreciação e amortização.

EMPRESA SOLICITANTE Centro de Formação de Educadores da Vila Ltda

FCD Esta metodologia define a rentabilidade da empresa como sendo o seu valor operacional, equivalente ao valor
descontado do fluxo de caixa livre futuro. Este fluxo é composto pelo lucro líquido após impostos, acrescidos
dos itens não caixa (amortizações e depreciações) e deduzidos investimentos em ativos operacionais (capital de
giro, plantas, capacidade instalada, etc.).

FCL Significa Fluxo de Caixa Livre que corresponde à geração de caixa operacional da empresa, após os
investimentos em ativo fixo (Capex) e variações do capital do giro.

IRPJ Imposto de Renda – Pessoa Jurídica. As disposições tributárias do IR aplicam-se a todas as firmas e sociedades, 
registradas ou não. A base de cálculo do imposto, determinada segundo a lei vigente na data de ocorrência do 
fato gerador, é o lucro real, presumido ou arbitrado, correspondente ao período de apuração.

LEI DAS S.A. Lei nº 6.404, de 15 de Dezembro de 1976.
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GLOSSÁRIO - Termos e Nomenclaturas

LUCRO BRUTO É o valor resultante das vendas após a dedução dos custos fixos e variáveis. O lucro bruto representa 
o montante disponível para pagar as despesas, juros, imposto de renda e contribuição social.

OBJETO DE AQUISIÇÃO Ações da Holding que detém o Grupo Fórum Cultural, que compreende 100% das empresas Geração
Fórum Cultural Eirele, Geração Cultural Fórum São Francisco Ltda. e Bureau 2454 Cursos Livres Eireli.

PRÊMIO PELO RISCO 
(RM - RF)

É o retorno adicional sobre os ativos livres de riscos, esperado por investidores que investem em
ativos com riscos. Para cálculo deste retorno adicional, foi comparada a média histórica (1960 - 2017)
entre a diferença do retorno do S&P 500 e o retorno dos títulos do tesouro norte-americano
(Treasury bond), baseado em informações coletadas no site do Professor Aswath Damodaran.

PRÊMIO PELO 
TAMANHO (T)

Representa o retorno adicional exigido pelo investidor por investir em empresas de portes
diferenciados.

RISCO BRASIL
É o retorno adicional exigido pelos investidores por investirem em títulos soberanos do Brasil vis-a-vis
os títulos soberanos dos Estados Unidos.

TAXA DE DESCONTO 
(WACC)

Weighted Average Cost of Capital. Custo médio ponderado de capital. É a taxa média ponderada
entre a participação e o custo do capital do acionista e a participação e o custo do capital de
terceiros.

TAXA LIVRE DE RISCO 
(RF)

É o indicador que demonstra o retorno mínimo que um investidor pode obter se investir em um ativo
com probabilidade de risco zero, que seria um título de dívida do governo federal. O indicador
utilizado tem como base a taxa dos títulos americanos de 10 anos (T-Bonds de 10 anos) ajustados
pelo prêmio de Risco Brasil (EMBI).

VALOR RESIDUAL Corresponde ao valor de um ativo ao final de sua vida útil. Em projeções financeiras, o valor residual
será a Perpetuidade.
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I. PRINCÍPIOS, RESSALVAS, LIMITAÇÕES E RESPONSABILIDADES

1. A Vera Cruz Investimentos Ltda. (“Vera Cruz ” ou “Avaliador”) sediada na Rua Sete de Abril, 118 conj 301, São Paulo/SP, CEP 01044-
000, CNPJ 17.160.120/0001-59, foi contratada pela Centro de Formação de Educadores da Vila Ltda. (“Bahema” ou “Adquirente”)
sediada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2369, 8º andar, conj. 812, sala 01, Bairro Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01452-922,
inscrita sob o CNPJ 26.643.740/0001-30 para desenvolvimento de um Relatório de Avaliação (“Relatório de Avaliação”) em
conformidade com as determinações do artigo 256 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”) a ser submetido à analise do Conselho de
Administração da Bahema e aprovação em Assembleia Geral referente à aquisição do controle de Holding em constituição que
compreende os ativos do Grupo Fórum Cultural (“Fórum Cultural” ou “Adquirida”). As empresas que fazem parte do Fórum Cultural
são as seguintes: Geração Fórum Cultural Eirele, sediada na Avenida Rui Barbosa, 391, parte, São Francisco, Niterói, CEP 24360-440,
inscrita no CNPJ 03.499.835/0001-26; Geração Cultural Fórum São Francisco Ltda, sediada na Estrada Francisco Cruz Nunes, 2454,
parte, Itaipu, parte, Niterói, CEP 24340-000, inscrita no CNPJ 12.382.853/0001-14; Bureau 2454 Cursos Livres Eireli, sediada na
Estrada Francisco Cruz Nunes, 2454, parte, Itaipu, parte, Niterói, CEP 24346-020, inscrita no CNPJ 17.344.328/0001-28.

2. Este Relatório de Avaliação foi preparado exclusivamente em português e, caso venha a ser traduzido para outro idioma, a versão em
português deverá prevalecer para todos os efeitos.

3. A data base das informações e documentos referentes a esta aquisição que foram utilizados para a elaboração deste Relatório de
Avaliação é 31 de maio de 2019.

4. A análise do investimento futuro foi realizada de forma independente, sendo assim, a Vera Cruz não expressa qualquer opinião sobre
os efeitos que, eventualmente, possam ser gerados para a Bahema e/ou seus acionistas e não assume qualquer responsabilidade em
relação a negociação futura de qualquer natureza sobre esta empresa.

5. As informações demográficas, macroeconômicas, regulatórias e do mercado de atuação da Bahema mencionadas neste Relatório de
Avaliação, quando não disponibilizadas por seus representantes legais e/ou indicados foram baseadas, dentre outras, em fontes
públicas reconhecidas e consideradas confiáveis.
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I. PRINCÍPIOS, RESSALVAS, LIMITAÇÕES E RESPONSABILIDADES

6. As informações contidas neste Relatório de Avaliação refletem as condições financeiras da Fórum Cultural em 31 de maio de 2019, de
acordo com as informações disponibilizadas, de forma que qualquer alteração nestas condições posteriormente a esta data ou nas
informações disponibilizadas poderá alterar os resultados ora apresentados. A Vera Cruz não está obrigada, a qualquer tempo, a
atualizar, revisar, reafirmar ou revogar qualquer informação contida neste relatório.

7. Este relatório atende as determinações do artigo 256 da Lei das S.A. que em seu inciso II determina as seguintes metodologias de
avaliação:

a) cotação média das ações em bolsa ou no mercado de balcão organizado, durante os noventa dias anteriores à data da
contratação; (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
b) valor de patrimônio líquido (artigo 248) da ação ou quota, avaliado o patrimônio a preços de mercado (artigo 183,§ 1º);
c) valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá ser superior a 15 (quinze) vezes o lucro líquido anual por ação (artigo
187 n. VII) nos 2 (dois) últimos exercícios sociais, atualizado monetariamente.

8. Os trabalhos de avaliação dos ativos, cuja técnica de avaliação aplicada foi a Abordagem de Receita (conforme CPC-46), utilizaram a
metodologia de Fluxo de Caixa Descontado (FCD), que pressupõem premissas específicas e um nível de subjetividade cujas
limitações são descritas a seguir: (i) algumas das considerações descritas neste Relatório de Avaliação são baseadas em eventos
futuros e incertos que fazem parte da expectativa da administração da Bahema com relação aos ativos da Fórum Cultural e,
portanto, estes eventos futuros podem não ocorrer e os resultados apresentados neste documento poderão diferir dos números
reais; e (ii) os fatores que podem resultar em diferenças entre os fluxos de caixa projetados e os resultados reais incluem mudanças
no ambiente externo, alterações no ambiente interno da Bahema e da Fórum Cultural e diferenças de modelagem financeira. O
método de FCD não antecipa mudanças nos ambientes interno e externo em que a empresa está inserida, exceto aquelas apontadas
neste Relatório de Avaliação.
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I. PRINCÍPIOS, RESSALVAS, LIMITAÇÕES E RESPONSABILIDADES

9. Para este trabalho, a Vera Cruz não realizou qualquer exame de auditoria ou outro tipo de verificação das informações fornecidas pela
administração da Bahema em relação aos ativos da Fórum Cultural, sendo assim a Vera Cruz não se responsabiliza ou deve ser
responsabilizada pela fidedignidade das mesmas.

10. A Vera Cruz elaborou a avaliação com base em dados gerenciais e contábeis, conforme disponibilizado pela administração da
Bahema em relação aos números da Fórum Cultural. As premissas para as projeções operacionais e financeiras foram fornecidas em
planilhas e outros documentos pela administração da Bahema, refletindo as melhores estimativas aos valores dos ativos da Fórum
Cultural, conforme o conhecimento que possui sobre o mercado de atuação.

11. Os consultores da Vera Cruz envolvidos neste projeto não têm inclinação pessoal em relação à matéria envolvida neste relatório e
tampouco dela auferem qualquer vantagem, não havendo conflito de interesses que os impeça de preparar este relatório.

12. As estimativas e projeções presentes na avaliação são intrinsecamente sujeitas a incertezas e diversos eventos ou fatores que estão
além do controle tanto da alta administração da Bahema quanto da Vera Cruz, especialmente àqueles cuja ocorrência depende de
eventos futuros e incertos. Assim sendo, não há como garantir que as estimativas e projeções utilizadas na avaliação sejam
efetivamente alcançadas, desta forma, a Vera Cruz não assume qualquer responsabilidade ou obrigação de indenização caso os
resultados futuros sejam diferentes das estimativas e projeções apresentadas pela administração da Bahema.

13. Este relatório é de uso exclusivo da Bahema.
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I. PRINCÍPIOS, RESSALVAS, LIMITAÇÕES E RESPONSABILIDADES

Lei nº 6.404 de 15 de Dezembro de 1976
Dispõe sobre as Sociedades por Ações:

Aprovação pela Assembléia-Geral da Compradora

Art. 256. A compra, por companhia aberta, do controle de qualquer sociedade mercantil, dependerá de deliberação da assembléia-
geral da compradora, especialmente convocada para conhecer da operação, sempre que:

I - O preço de compra constituir, para a compradora, investimento relevante (artigo 247, parágrafo único); ou
II - o preço médio de cada ação ou quota ultrapassar uma vez e meia o maior dos 3 (três) valores a seguir indicados:
a) cotação média das ações em bolsa ou no mercado de balcão organizado, durante os noventa dias anteriores à data da

contratação; (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
b) valor de patrimônio líquido (artigo 248) da ação ou quota, avaliado o patrimônio a preços de mercado (artigo 183,§ 1º);
c) valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá ser superior a 15 (quinze) vezes o lucro líquido anual por ação (artigo 187

n. VII) nos 2 (dois) últimos exercícios sociais, atualizado monetariamente.
§ 1º A proposta ou o contrato de compra, acompanhado de laudo de avaliação, observado o disposto no art. 8º,§§ 1º e 6º, será

submetido à prévia autorização da assembléia-geral, ou à sua ratificação, sob pena de responsabilidade dos administradores, instruído
com todos os elementos necessários à deliberação. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)

§ 2º Se o preço da aquisição ultrapassar uma vez e meia o maior dos três valores de que trata o inciso II do caput, o acionista
dissidente da deliberação da assembléia que a aprovar terá o direito de retirar-se da companhia mediante reembolso do valor de suas
ações, nos termos do art. 137, observado o disposto em seu inciso II. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997).
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II. SUMÁRIO EXECUTIVO

Resumo da operação

• Em 13 de maio de 2019, a Bahema S.A., através da sua controlada Centro de Formação de Educadores da Vila Ltda., assinou
Contrato de Aquisição de Participação e Outras Avenças no qual adquire 95% do capital total das empresas Geração Fórum
Cultural Eirele, CNPJ 03.499.835/0001-26, Geração Cultural Fórum São Francisco Ltda, CNPJ 12.382.853/0001-14 e Bureau 2454
Cursos Livres Eireli, CNPJ 17.344.328/0001-28. Dentre as diversas condições precedentes no contrato, está estabelecido a
constituição de uma nova empresa que será uma holding com a totalidade do capital das empresas destacadas, que para fins
deste laudo é denominada Grupo Fórum Cultural ou Fórum Cultural.

Objetivo deste trabalho

• Os objetivos deste trabalho são:

- Efetuar a avaliação de investimento relevante da Bahema na aquisição das ações da Fórum Cultural proporcionais a 95%
do capital total da empresa objeto, em conformidade com as determinações do artigo 256 da Lei das S.A.

- Para fins de avaliação todas informações são pró forma representando dados combinados das empresas Geração Fórum
Cultural Eirele, CNPJ 03.499.835/0001-26, Geração Cultural Fórum São Francisco Ltda, CNPJ 12.382.853/0001-14 e
Bureau 2454 Cursos Livres Eireli, CNPJ 17.344.328/0001-28 (“Empresas Operacionais”), com eventuais ajustes que
forem pertinentes.

- A holding que está sendo criada é uma Ltda e terá ao final das movimentações societárias um total de 3.186.020
quotas.

11



II. SUMÁRIO EXECUTIVO

Procedimento de trabalho aplicado
• Foram realizadas as seguintes atividades para realização deste trabalho:

- Obtenção das demonstrações e projeções financeiras, além de informações pertinentes à Fórum Cultural junto a
administração da Bahema;

- Verificação das informações e documentos obtidos para realização da avaliação do investimento em conformidade com
o artigo 256 da Lei das S.A.;

- Elaboração do Relatório de Avaliação do investimento que foi submetido à apreciação da administração da Bahema.

12

A - Resumo da Avaliação (Em BRL)

Artigo 256, inciso II da Lei das S.A. Avaliação Valor em BRL Comparação

A) Cotação média das ações em bolsa ou no mercado de balcão 
organizado, durante os noventa dias anteriores à data da contratação

Não Aplicável – A empresa objeto de 
investimento não é uma companhia
aberta (Abordagem de Mercado)

-

B) Valor de patrimônio líquido (artigo 248) da ação ou quota, avaliado 
o patrimônio a preços de mercado (artigo 183, § 1º);

Valor ajustado a mercado dos ativos e 
passivos (Abordagem de Custo)

0,99 

C) Valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá ser 
superior a 15 (quinze) vezes o lucro líquido anual por ação (artigo 187 
n. VII) nos 2 (dois) últimos exercícios sociais, atualizado 
monetariamente.

Apuração do lucro projetado com base na 
avaliação econômico-financeira da 
empresa objeto (Abordagem de Renda)

4,60 

D) Valor da Aquisição por Ações
Verificação do valor da aquisição para 
cada quota a ser adquirida da empresa 
objeto

2,98 
0,65



Grupo 
Econômico

Segmento Valuation/
Aval.CVM

PPA e 
Intangíveis

Impairment Ativo
Biológico

Instr. Fin./ 
Derivativos

Ativo 
Fixo

Incorporação Assessoria
em DFs

Accor Hotels Serviços X

Bahema Educação X X X

Biomin Biotecnologia X X X X X

Brasil/CT TI X X

BR Insurance Financeiro X X

BRQ TI X X X X X

CEVA Saúde X X X X

Cinesystem Entretenimento X X X

Edson Queiroz Diversos X X

Grupo GPS Serviços X X

Grupo GSH Saúde X X X

Haribo Alimentos X

J. Macedo Diversos X

Kroton Educação X X X

Linx TI X

MacLean Bens de Capital X

III. INFORMAÇÃO SOBRE OS AVALIADORES*

* Serviços prestados pela equipe diretamente ou via outras empresas
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Grupo 
Econômico

Segmento Valuation/
Aval.CVM

PPA e 
Intangíveis

Impairment Ativo
Biológico

Instr. Fin./ 
Derivativos

Ativo 
Fixo

Incorporação Assessoria
em DFs

Meridional Saúde X

Omega Energia Utilities X

Omint Saúde X X X

Opty Saúde X X

PMI Bens de Consumo X X X X

Salus Latam Saúde X

Sinqia TI X X X X

Septodont Saúde X X X

SmartFit Entretenimento X X X

Social Bank Fintech X

Solví Utilities X

Tecsis Bens de Capital X

Tenco Shop. Center X

Tereos Int. Açúcar e Etanol X

Wagner Lennartz Bens de Capital X X

Whitney Educação X X X X

III. INFORMAÇÃO SOBRE OS AVALIADORES*

* Serviços prestados pela equipe diretamente ou via outras empresas
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III. INFORMAÇÃO SOBRE OS AVALIADORES

Márcio Macêdo, CGA

Márcio Macêdo tem mais de 18 anos de experiência no mercado financeiro brasileiro, com foco em equity research, equity
trading, portfolio management e fusões e aquisições, tendo analisado mais de 200 empresas de setores como consumo,
siderurgia, mineração, petróleo, imobiliário e infraestrutura, tanto no Brasil como do exterior. Trabalhou em gestão de equities
nos bancos BBA e Itaú. Foi sócio e Chief Investment Officer da Humaitá Investimentos (gestora independente de São Paulo),
tendo sido responsável por toda a gestão de fundos e a análise de empresas da asset, onde elevou os ativos de R$13 para
mais de R$60 milhões. Foi sócio da Life Capital, desenvolvendo atividades de Fusões & Aquisições e emissões de dívida e
equity. Em 2012 Márcio Macêdo fundou a Vera Cruz Investimentos com o objetivo de criar uma estrutura mais completa e
sinérgica para oferecer serviços financeiros com foco em empresas de middle market e pessoas físicas de perfil private.

Márcio Macêdo é formado em administração de empresas pela FGV, é fluente em inglês, com base também em espanhol e
francês. Possui o certificado CGA (Certificação de Gestores Anbima) – a mais alta certificação da instituição. Também é
administrador de carteiras autorizado pela CVM.

Link Costa

Link Costa foi sócio e Head da área de Advisory Services da Grant Thornton Brasil. Possui mais de 18 anos de experiência com
finanças corporativas, avaliações econômico-financeiras, consultoria de gestão e riscos e M&A. Trabalhou na Accenture,
Deloite, Ernst & Young e Terco. Realizou centenas de projetos relacionados com consultoria de gestão empresarial, M&A e
Due Diligences. É sócio e diretor da Vera Cruz Investimentos, coordenando diversos trabalhos de finanças corporativas tais
como laudos e Due Dilligence. Atualmente também é professor do IMES São Caetano da cadeira de Governança Corporativa e
Finanças.

Link Costa é formado em Engenharia de Produção na FEI, pós-graduado em logística mesma instituição e possui outras
certificações nas áreas de finanças , TI e administração. É fluente em inglês.
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IV. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

OBJETO DE INVESTIMENTO INFORMAÇÕES PÚBLICAS

16

O Fórum Cultural é uma escola com sede e atuação
em Niterói, estado do Rio de Janeiro. Possui uma unidade na
cidade, no bairro de Itaipu.

A escola atende desde a Educação Infantil até o Ensino
Médio. Tem por objetivo prestar serviços educacionais de
excelência, sem qualquer discriminação de ordem social,
religiosa, política ou filosófica. Segundo a instituição, “está
embasada nos princípios da ética, solidariedade, do empenho
da palavra dada, do respeito às diferenças, da construção do
conhecimento, da revitalização da cultura humanística e da
conquista de autonomia intelectual”.

Grupo Fórum Cultural
Aquisição de 95%

Geração Fórum Cultural Eirele
CNPJ: 03.499.835/0001-26

Geração Cultural Fórum São 
Francisco Ltda.

CNPJ: 12.382.853/0001-14

Bureau 2454 Cursos Livres Eireli
CNPJ: 17.344.328/0001-28

Marca

Empresas

Fonte: sítio www.forumcultural.com.br e Adquirente.



V. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO

O diagrama a seguir representa os critérios de avaliação do investimento em conformidade com o artigo 256 da Lei das S.A.:

Critérios de 
avaliação conforme 
determinações da 

Lei das S.A.

V.1. Cotação média das 
ações em bolsa

Consiste na avaliação do valor das cotações das ações negociadas em bolsa de
valores nos últimos 90 dias anteriores a dada da contratação da empresa
objeto de investimento. Este método é aplicável para empresas de capital
aberto (Abordagem de Mercado)

V.3. Lucro líquido da 
ação

Consiste na avaliação do valor do lucro líquido da ação, que não poderá ser
superior a 15 (quinze) vezes o lucro líquido anual por ação (artigo 187 n. VII)
nos 2 (dois) últimos exercícios sociais, atualizado monetariamente
(Abordagem de Renda)

V.4. Valor de aquisição 
por ação

Consiste na avaliação do valor estimado para aquisição por ação de forma a
comparar as condições de retorno do investimento com a capacidade de
geração de resultados da empresa objeto

V.2. Patrimônio líquido 
ajustado aos preços de 

mercado

Consiste na avaliação dos ativos e passivos da empresa objeto visando a
precificação deste aos valores de mercado para determinação do valor do
patrimônio líquido ajustado aos preços de mercado na data da contratação

(Abordagem de Custo)

17



VI. AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO – Abordagem de Mercado

Vl.1. Cotação média das ações em bolsa (Abordagem de Mercado)

VI.1.1. Determinação da Lei (artigo 256 da Lei das S.A., inciso II)

“a) cotação média das ações em bolsa ou no mercado de balcão organizado, durante os noventa dias anteriores à data da
contratação”

VI.1.2. Avaliação realizada

A Fórum Cultural é uma empresa de capital fechado, ou seja, é uma sociedade anônima cujo capital está dividido em ações, entre
acionistas, mas não estão admitidas à negociação no mercado de valores mobiliários.

VI.1.3. Resultado da avaliação

18

Grupo Fórum Cultural

Vl.1. Cotação média das ações em bolsa
A cotação média das ações em bolsa não é
aplicável neste caso



VI. AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO – Abordagem de Custo

Vl.2. Patrimônio líquido ajustado aos preços de mercado (Abordagem de Custo)

VI.2.1. Determinação da Lei (artigo 256 da Lei das S.A., inciso II)

“b) valor de patrimônio líquido (artigo 248) da ação ou quota, avaliado o patrimônio a preços de mercado (artigo 183,§ 1º)”

VI.2.2. Avaliação realizada (1/3)

Foi disponibilizado pela administração o balancete de 30/04/2019 pró forma da adquirida (balanço consolidado), que reflete a
combinação dos balancetes das Empresas Operacionais.

Foi verificado o Balanço Patrimonial da empresa objeto do dia 31 de maio de 2019 para ajustes ao valor de mercado dos ativos e
passivos e, consequentemente, verificar os efeitos destes ajustes no patrimônio liquido. Adicionalmente, foi refletido algumas
mudanças previstas no Contrato de Aquisição de Participação e Outras Avenças de 13 de maio de 2019.

Este Balanço Patrimonial ajustado está demonstrado a seguir:
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VI. AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO – Abordagem de Custo
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Grupo Fórum Cultural
Balancete Patrimonial em 31 de maio de 2019

(Em BRL mil)

Saldos Ajustes a Ajustes a Saldos

Contábeis Débito Crédito Ajustados

Ativo Circulante 5.781.805,98 0,00 0,00 5.781.805,98 

Ativo não Circulante 562.650,99 4.544.443,17 0,00 5.107.094,16 

Outros ativos realizáveis a longo prazo 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 

Imobilizado 472.650,99 0,00 0,00 472.650,99 

Intangível 0,00 4.544.443,17 0,00 4.544.443,17 

Marcas 0,00 1.664.813,21 0,00 1.664.813,21 

Software 0,00 0,00 0,00 0,00 

Non Compete 0,00 1.293.179,47 0,00 1.293.179,47 

Carteira de Clientes 0,00 1.586.450,50 0,00 1.586.450,50 

Total do Ativo 6.344.456,97 4.544.443,17 0,00 10.888.900,14 

Passivo

Passivo Circulante (6.190.041,30) 0,00 0,00 (6.190.041,30)

Total do Passivo não Circulante 0,00 0,00 (1.545.110,68) (1.545.110,68)

Patrimônio Liquido (154.415,67) 0,00 (2.999.332,49) (3.153.748,16)

Capital Social Subscrito (916.100,00) 0,00 0,00 (916.100,00)

Reservas de Lucro (41.037,90) 0,00 0,00 (41.037,90)

Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00 (2.999.332,49) (2.999.332,49)

Marcas 0,00 0,00 (1.098.776,72) (1.098.776,72)

Software 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contratos 0,00 0,00 (853.498,45) (853.498,45)

Carteira de Clientes 0,00 0,00 (1.047.057,33) (1.047.057,33)

Prejuízos Acumulados 1.933.595,55 0,00 0,00 1.933.595,55 

Resultado do Exercício (1.130.873,32) 0,00 0,00 (1.130.873,32)

Total do Passivo e do Patrimônio Liquido (6.344.456,97) 0,00 (4.544.443,17) (10.888.900,14)



VI. AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO – Abordagem de Custo

VI.2.2. Avaliação realizada (3/3)

Os ajustes mais relevantes foram sobre os ativos devido à identificação de ativos intangíveis que foram avaliados em
conformidade com as determinações do CPC 04 (R1) – Ativo Intangível, um ativo deve atender as seguintes condições:

Parágrafo 12:

“Um ativo satisfaz o critério de identificação, em termos de definição de um ativo intangível, quando: for separável, ou seja, puder
ser separado da entidade e vendido, transferido, licenciado, alugado ou trocado, individualmente ou junto com um contrato, ativo
ou passivo relacionado, independente da intenção de uso pela entidade; ou resultar de direitos contratuais ou outros direitos
legais, independentemente de tais direitos serem transferíveis ou separáveis da entidade ou de outros direitos e obrigações.”

Parágrafo 21:

“Um ativo intangível deve ser reconhecido apenas se: (a) for provável que os benefícios econômicos futuros esperados atribuíveis
ao ativo serão gerados em favor da entidade; e (b) o custo do ativo possa ser mensurado com confiabilidade.”

Parágrafo 33:

“De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 15 – Combinação de Negócios, se um ativo intangível for adquirido em uma
combinação de negócios, o seu custo deve ser o valor justo na data de aquisição, o qual reflete as expectativas dos participantes
do mercado na data de aquisição sobre a probabilidade de que os benefícios econômicos futuros incorporados no ativo serão
gerados em favor da entidade. Em outras palavras, a entidade espera que haja benefícios econômicos em seu favor, mesmo se
houver incerteza em relação à época e ao valor desses benefícios econômicos. Portanto, a condição de probabilidade a que se
refere o item 21(a) é sempre considerada atendida para ativos intangíveis adquiridos em uma combinação de negócios. Se um
ativo adquirido em uma combinação de negócios for separável ou resultar de direitos contratuais ou outros direitos legais,
considera-se que exista informação suficiente para mensurar com confiabilidade o seu valor justo. Portanto, o critério de
mensuração previsto no item 21(b) é sempre considerado atendido para ativos intangíveis adquiridos em uma combinação de
negócios.”
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VI. AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO – Abordagem de Custo

Vl.2. Patrimônio líquido ajustado aos preços de mercado

VI.2.3. Resultado da avaliação

22

Grupo Fórum Cultural 

A - Patrimônio líquido ajustado na data base de 13 de maio de 2019 (em BRL) 3.153.748,16 

B- Total de quotas da empresa objeto 3.186.020

C- Valor de patrimônio líquido da ação (A/B) (em BRL) 0,99



VI. AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO – Abordagem de Renda

VI.3. Lucro líquido da ação ou quota (Abordagem de Renda)

VI.3.1. Determinação da Lei (artigo 256 da Lei das S.A., inciso II)

“c) valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá ser superior a 15 (quinze) vezes o lucro líquido anual por ação (artigo
187 n. VII) nos 2 (dois) últimos exercícios sociais, atualizado monetariamente.”

VI.3.2. Avaliação realizada (1/9)

Para avaliação do lucro líquido projetado por ação foi aplicada a metodologia de Fluxo de Caixa Descontado (Abordagem de
Renda) cuja definição técnica está demonstrada a seguir:
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Método de 
cálculo

Fluxo de caixa descontado (Free Cash-flow to the firm): Esta metodologia define a rentabilidade da empresa como sendo o seu valor
operacional, equivalente ao valor descontado do fluxo de caixa livre futuro. Este fluxo é composto pelo lucro líquido após impostos,
acrescidos dos itens não caixa (amortizações e depreciações) e deduzidos investimentos em ativos operacionais (capital de giro,
plantas, capacidade instalada, etc.). O período projetivo do fluxo de caixa livre é determinado levando-se em consideração o tempo
duração do empreendimento e a capacidade de geração de caixa durante este período. O fluxo é então trazido a valor presente,
utilizando-se uma taxa de desconto, que irá refletir o risco associado ao mercado, empresa e estrutura de capital.

Fatores do 
método de 
cálculo

Fluxo de caixa livre: Para o cálculo do fluxo de caixa livre utilizamos como medida o Fluxo de Caixa da Firma (antes do fluxo financeiro) 
conforme a seguir:
( = ) Lucro líquido antes dos impostos (EBIT)
( - ) Imposto de Renda e Contribuição Social (IR/CSSL)
( = ) Lucro líquido depois dos impostos
( + ) Itens não-caixa (depreciação e amortização)
( = ) Fluxo de caixa bruto
( - ) Investimentos de capital (CAPEX)
( + ) Outras entradas
( - ) Outras saídas
( - ) Variação do capital de giro
( = ) Fluxo de caixa livre

Valor residual: O valor residual da empresa (perpetuidade) geralmente é estimado pelo uso do modelo de crescimento constante. Este 
modelo assume que após o fim do período projetivo, o lucro líquido terá um crescimento perpétuo constante.

Taxa de desconto: A taxa de desconto a ser utilizada para calcular o valor presente dos rendimentos determinados no fluxo de caixa
projetado representa a rentabilidade mínima exigida pelos investidores, considerando que a empresa será financiada parte por capital
próprio, que irá exigir uma rentabilidade maior que a obtida numa aplicação de risco padrão, e parte por capital de terceiros. Esta taxa
é calculada pela metodologia WACC - Weighted Average Cost of Capital, modelo no qual o custo de capital é determinado pela média
ponderada do valor de mercado dos componentes da estrutura de capital (próprio e de terceiros).

VI. AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO – Abordagem de Renda
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VI.3.2. Avaliação realizada (2/9)



VI. AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO – Abordagem de Renda

VI.3.2. Avaliação realizada (3/9)

Para cálculo do Fluxo de Caixa Livre foi elaborada uma projeção financeira fornecida pela administração da Bahema com as
seguintes premissas:

A projeção financeira elaborada com base nestas premissas está apresentada a seguir:

Premissas Fluxo de Caixa
Variável Fonte/Justificativa
Período

Até mai/2029 Consideramos um fluxo de caixa de 10 anos, com final em maio

Receita
De jun/2019 a mai/2024 Valor conforme projeções enviadas pela Bahema, crescimento nominal de 0,4%

De jun/2024 a mai/2029 Crescimento nominal anual de 6,8%

Margem EBITDA
De jun/2019 a mai/2024 Valor conforme projeções enviadas pela Bahema; margem EBITDA de 15,6%
De jun/2024 a mai/2029 Margem EBITDA de 18,6%

Imobilizado e Investimento em Imobilizado

De jun/2019 a mai/2024 Considera-se um investimento médio de 1,6% da receita líquida

De jun/2024 a mai/2029 Considera-se um investimento médio de 1,3% da receita líquida

Capital de Giro
De jun/2019 a mai/2024 Considera-se um nível de capital de giro equivalente a 1,0% da receita líquida

De jun/2024 a mai/2029 Considera-se um nível de capital de giro equivalente a 1,0% da receita líquida

25



VI. AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO – Abordagem de Renda

VI.3.2. Avaliação realizada (4/9)

26

Forum Cultural

Projeção Ajustada 5 Meses Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual

(Em BRL mil) mai/19 mai/20 mai/21 mai/22 mai/23 mai/24 mai/25 mai/26 mai/27 mai/28 mai/29

Receita Bruta 6.620 17.071 18.082 19.366 20.723 22.159 23.676 25.279 26.972 28.778 29.894 

Deduções da Receita (487) (880) (932) (998) (1.068) (1.142) (1.221) (1.303) (1.391) (1.484) (1.541)

Receita Líquida 6.133 16.191 17.150 18.367 19.655 21.016 22.455 23.975 25.581 27.294 28.352 

(+)Custo do Serviços Prestado (CSP) - - - - - - - - - - -

(=) Lucro Bruto 6.133 16.191 17.150 18.367 19.655 21.016 22.455 23.975 25.581 27.294 28.352 

(+) Despesas Gerais (4.881) (14.448) (14.607) (15.506) (16.445) (17.426) (18.450) (19.519) (20.634) (21.810) (22.656)

(+) Depreciação - (355) (271) (290) (311) (332) (355) (379) (405) (432) (432)

(=) EBIT 1.252 1.388 2.271 2.571 2.899 3.258 3.650 4.077 4.543 5.052 5.265 

(+) Resultado Financeiro (121) (405) (402) (431) (461) (493) (526) (562) (600) (640)

(+) Resultado Não Operacional -

(=)LAIR 1.131 983 1.869 2.140 2.438 2.765 3.123 3.515 3.943 4.412 5.265 

(+) IR/CSSL - (334) (636) (728) (829) (940) (1.062) (1.195) (1.341) (1.500) (1.790)

(+) IR/CSSL - Diferido -

(=) Lucro Líquido 1.131 648 1.234 1.413 1.609 1.825 2.061 2.320 2.602 2.912 3.475 

(+) Depreciação e Amortização - (355) (271) (290) (311) (332) (355) (379) (405) (432) (432)

EBITDA 1.252 1.743 2.542 2.861 3.210 3.590 4.005 4.456 4.947 5.484 5.696 



VI. AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO – Abordagem de Renda

VI.3.2. Avaliação realizada (5/9)

Taxa de desconto: WACC (Weighted Average Cost of Capital – Custo Médio Ponderado do Capital) (1/3)

27

Grupo Fórum Cultural
Custo Médio Ponderado de Capital Nominal

Item Descrição 30/04/19
(a) Beta não Alavancado Médio do Setor

1
0,82 

(b) Alavancagem da empresa (D/E) 18,31%
(c) a * (1 + (1 - m) * b) 0,92 

(d) Risk Free Rate - US Treasury Bond 10 anos - média de 3 anos até a data base - US Treasury
2

2,3%
(e) US Department of Labor - Média 10 anos até a data base - Consumer Price Index

3
1,8%

(f) Média do Prêmio de Mercado 1928-final do ano base – Damodaran
4

4,2%
(g) EMBI - Média de 3 anos até a data base

5
2,8%

(h) Inflação Brasil – Projeção Focus 4 anos seguintes (IPCA)
6

3,9%
(i) Diferencial da inflação Brasil x EUA - Média 10 anos até a data base (h - e) 2,0%
(j) Prêmio de Tamanho

7
5,6%

(k) Ce: d + (c * f) + g + i + j 16,6%

(l) Custo dos Empréstimos
8

11,5%
(m) Taxa Marginal de IRPJ + CSSL 34,0%
(n) Cd: l * (1 - m) 7,6%

(o) Estrutura de Capital (D/(D+E)) 
9

15,50%
(p) WACC: k * (1 - o) + n * o 15,23%



VI. AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO – Abordagem de Renda

VI.2. Ativos intangíveis

e) Taxa de desconto: WACC (Weighted Average Cost of Capital – Custo Médio Ponderado do Capital) (2/3)

De acordo com a metodologia adotada, a taxa de desconto utilizada para descontar o fluxo de caixa operacional gerado
pela Atena foi calculada como segue:

(1) Os betas são estimados por regressão mensal da rentabilidade da ação de empresas com atuação em segmentos similares ao
da Fórum Cultural contra o índice principal da bolsa em que estas ações são transacionadas. O beta utilizado foi obtido de um
grupo de referência cujas informações estão publicadas no Marketwatch e Investing.com na data base de abril de 2019. A
relação de dívida e patrimônio da Atena foi apurada baseado nesta relação dos participantes de mercado apresentados no
quadro a seguir:
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Beta e Alavancagem - Peer Group
EM BRL milhões
Companhia Ticker Beta EV Capitalização Debt D/E Tax Rate Beta FONTE Moeda

Alavanc. de Mercado Desalav.

Kroton KROT3 0,99 21.501,95 15.990,00 5.511,95 34,5% 34,0% 0,81 Marketwatch BRL

Estacio ESTC3 0,96 9.592,97 8.401,07 1.191,90 14,2% 34,0% 0,88 Marketwatch BRL

Anima Educação ANIM3 0,70 2.357,27 1.567,27 790,00 50,4% 34,0% 0,53 Marketwatch BRL

Ser Educacional SEER3 0,82 2.581,52 3.067,16 -485,64 -15,8% 34,0% 0,92 Marketwatch BRL

Bahema BAHI3 0,20 128,47 118,59 9,88 8,3% 34,0% 0,19 Marketwatch; Empresa BRL

Média 0,73 36.162,17 29.144,08 7.018,09 18,3% 0,34 0,82 



VI. AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO – Abordagem de Renda

VI.2. Ativos intangíveis

e) Taxa de desconto: WACC (Weighted Average Cost of Capital – Custo Médio Ponderado do Capital) (3/3)

(1) ;

(2) Adotou-se como fator de alavancagem (D/E) o padrão do Peer Group;

(3) Para a taxa risk-free foi utilizado o yield médio de 3 anos do US Treasury Bond de 10 anos até a data-base, publicado no site do
US Treasury;

(4) CPI - Média dos últimos 10 anos;

(5) Para o prêmio de mercado foi utilizado a Média do Prêmio de Mercado entre 1960 a 2017, publicada no site do Prof.
Damodaran;

(6) Para o risco Brasil foi usada a média do Emergent Markets Bond Index, publicado pelo JP Morgan (EMBI+) para o período de 3
anos que antecedem a data-base.

(7) Para o cálculo do diferencial de inflação de longo prazo entre o Brasil e os Estados Unidos, foi utilizado a média dos 4 anos
seguintes de inflação (IPCA) projetados pelo mercado financeiro na data base da transação, publicada pelo Banco Central
(relatório Focus), e a média de 10 anos da inflação americana (CPI), publicada pelo US Dept. of Labor;

(8) Para o prêmio de tamanho foi utilizada a tabela publicada no IBBOTSON 2017 SBBI Valuation Yearbook para empresas do 10º
decil (Average Size Premium);

(9) Para o custo do capital de terceiros foi usado o custo médio das operações de empréstimos e financiamentos de empresas do
porte da Atena via BNDES equivalentes a CDI + 5% de Premio de Risco de Crédito.

O custo médio ponderado de capital nominal resultante foi de 15,23% a.a. O custo de Equity, por sua vez, foi de 16,63%.
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VI. AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO – Abordagem de Renda

VI.3.2. Avaliação realizada (8/9)

Conforme o artigo 256 da Lei das S.A. deverá ser avaliado o lucro líquido comparado ao lucro líquido histórico dos últimos 2 anos.
Para atendimento desta determinação foi utilizada a projeção do lucro líquido, e não a projeção do fluxo de caixa, tendo como
Taxa de Desconto o custo do capital próprio (Ce) ao invés do WACC.

Vale destacar que a alíquota do imposto de renda projetado entre os anos de 2019 e 2028 é de 34%.

A seguir está demonstrado o valor do lucro líquido projetado ajustado ao valor presente com base no custo do capital próprio (Ce)
apurado:
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Forum Cultural
Avaliação do Lucro Líquido Anual Anual 4 Meses Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual

(Em BRL mil) dez/17 dez/18 abr/19 abr/20 abr/21 abr/22 abr/23 abr/24 abr/25 abr/26 abr/27 abr/28 abr/29

(=) Lucro Líquido 1.568 928 523 374 1.175 1.350 1.544 1.756 1.989 2.244 2.523 2.829 3.503 

Período 0,00 0,50 1,50 2,50 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 

Fator 16,63% 1,000 1,000 0,926 0,794 0,681 0,584 0,500 0,429 0,368 0,315 0,270 0,232 

Valor Descontado 347 933 919 901 879 853 826 796 765 812 

VPL (Fluxo de 10 Anos) 8.030 

VPL (Perpetuidade) 6.618 45% Perpetuidade 3,9%

VPL Total do Lucro (em R$ mil) 14.648 

Número de Ações 3.186.020 

Valor por Ação Avaliado 4,60 

Lucro Médio dos últimos 2 anos (ajustado)x15 20.254 

Valor por Ação com base no lucro médio dos 
últimos 2 anos 6,36 



VI. AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO – Abordagem de Renda

VI.3.2. Avaliação realizada (9/9)

Para apuração do lucro líquido histórico dos últimos dois anos foi efetuada a consolidação das demonstrações financeiras das
empresas Geração Fórum Cultural Eirele, Geração Cultural Fórum São Francisco Ltda e Bureau 2454 Cursos Livres Eireli.

As Demonstrações de Resultados dos Exercícios Pró Forma de 2017 e 2018 estão apresentados a seguir:
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Forum Cultural
Avaliação CVM - Lucro Histórico 2 últimos períodos
(Em BRL mil) 2017 2018

12m 12m
Receita Bruta 16.458 16.445 
Deduções da Receita (1.324) (945)
Receita Líquida 15.134 15.500 
(+) Despesas Operacionais (12.629) (13.395)
(+) Depreciação (48) (246)
(=) EBIT 2.456 1.859 
(+) Resultado Financeiro/Não Oper. (423) (319)
(=) LAIR 2.033 1.541 
(+) IR/CSSL (465) (613)
(+) Participação dos Empregados - -
(=) Lucro Líquido 1.568 928 

*Resultado Combinado das empresas Geração Fórum Cultural Eirele, Geração Cultural Fórum São Francisco Ltda e Bureau 2454 Cursos Livres Eireli. Dados não 
auditados.



VI. AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO – Abordagem de Renda

VI.3. Lucro líquido da quota (Abordagem de Renda)

VI.3.3. Resultado da avaliação

Segue demonstrado no quadro a seguir o resultado desta avaliação:
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Fórum Cultural

Ajuste do Lucro Líquido 2017 2018 Lucro Médio 17/18 15x o Lucro 
Lucro líquido 
projetado

(Em BRL mil) 12M 12M 

(=) Lucro Líquido 1.568 928 

(=)Lucro Líquido  AVP 1.754 946 

(-) Ajustes ao Lucro Líquido

(=)Lucro Líquido Ajustado AVP 1.754 946 1.350 20.254 14.648

Lucro por quota (em BRL) 6,36 4,60

Conclui-se que o lucro líquido por quota projetado é inferior a 15 vezes o lucro líquido médio histórico por quota devidamente
atualizado. Portanto, será adotado como avaliação do investimento na abordagem de renda o valor projetado, ou seja, R$4,60
por quota.



VI. AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO – Valor de Aquisição por Ação/Quota

Vl.4. Valor de Aquisição por Ação/Quota

VI.4.1. Determinação da Lei (artigo 256 da Lei das S.A., inciso II)

“Art. 256. A compra, por companhia aberta, do controle de qualquer sociedade mercantil, dependerá de deliberação da
assembléia-geral da compradora, especialmente convocada para conhecer da operação, sempre que:

I - O preço de compra constituir, para a compradora, investimento relevante (artigo 247, parágrafo único); ou

II - o preço médio de cada ação ou quota ultrapassar uma vez e meia o maior dos 3 (três) valores a seguir indicados”

VI.4.2. Avaliação realizada

Foi efetuada a relação entre o valor estimado para aquisição das quotas da empresa objeto e o número proporcional a 95% do
total de ações da empresa objeto, pois o investimento considera a aquisição da totalidade das ações da empresa objeto.
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VI. AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO – Valor de Aquisição por Ação/Quota

Vl.4. Valor de Aquisição por Ação/Quota

VI.4.3. Resultado da avaliação
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Grupo Fórum Cultural

Valor de Aquisição Proposto

A- Valor estimado para aquisição (Valor em BRL) 9.024.230,86  

B- Total da quotas da empresa objeto 3.026.719  

C- Valor estimado para aquisição em relação o número proporcional a 95% do total
de ações da empresa objeto (Valor em BRL)

2,98



VII. CONCLUSÃO

Com base nos resultados obtidos na avaliação das condições estabelecidas no artigo 256 da Lei das S.A. pode-se concluir que o
investimento caracterizado pela aquisição proporcional a 95% do total de ações da Fórum Cultural não enseja o direito de retirada
de acionistas dissidentes da Bahema nos termos do artigo 137, pois o valor de aquisição por quota estimado é inferior a uma vez
e meia o maior valor apurado (vide quadro a seguir).
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A - Resumo da Avaliação (Em BRL)

Artigo 256, inciso II da Lei das S.A. Avaliação Valor em BRL Comparação

A) Cotação média das ações em bolsa ou no mercado de balcão 
organizado, durante os noventa dias anteriores à data da contratação

Não Aplicável – A empresa objeto de 
investimento não é uma companhia
aberta (Abordagem de Mercado)

-

B) valor de patrimônio líquido (artigo 248) da ação ou quota, avaliado 
o patrimônio a preços de mercado (artigo 183, § 1º);

Valor ajustado a mercado dos ativos e 
passivos (Abordagem de Custo)

0,99 

C) valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá ser 
superior a 15 (quinze) vezes o lucro líquido anual por ação (artigo 187 
n. VII) nos 2 (dois) últimos exercícios sociais, atualizado 
monetariamente.

Apuração do lucro projetado com base na 
avaliação econômico-financeira da 
empresa objeto (Abordagem de Renda)

4,60 

D) Valor da Aquisição por Ações
Verificação do valor da aquisição para 
cada quota a ser adquirida da empresa 
objeto

2,98 0,65
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