
 

 
 

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 

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 

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 
 


