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BAHEMA EDUCAÇÃO S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto na Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e na 
Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 (“Instrução CVM 481”), conforme 
alterada, e considerando o estágio da pandemia do Covid-19, vem informar aos seus 
acionistas e ao mercado em geral que as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinárias 
convocadas para 30 de abril de 2020, às 9hs (“AGOE”) serão realizadas de modo 
parcialmente digital, a fim de manter a segurança de seus acionistas e demais participantes e 
ainda facilitar a participação na AGOE.  
 
Dessa forma, além da participação presencial, a Companhia oferecerá a possibilidade e 
recomenda fortemente aos acionistas que assim puderem, de participar na AGOE por meio 
de sistema eletrônico de participação remota (por vídeo e áudio) a ser disponibilizado 
oportunamente pela Companhia, nos termos do Artigo 21-C, inciso II da Instrução CVM 481.  
 
Para viabilizar a participação digital, os acionistas interessados deverão enviar solicitação, 
acompanhada de toda a documentação necessária para participação na AGOE, conforme 
detalhado no Edital de Convocação, à Companhia para o e-mail ri@bahema.com.br até às 
11h00 do dia 28 de abril de 2020. 
 
Uma vez recebida a solicitação na forma e no prazo indicados, verificado que a 
documentação apresentada atende aos requisitos para comprovação da representação do 
acionista, a Companhia enviará ao acionista (ou a seus representantes ou procuradores 
devidamente constituídos) que estiver validamente habilitado a participar os dados e 
instruções de acesso ao sistema eletrônico de participação remota na AGOE via e-mail.  
 
Os acionistas que não enviarem solicitação de cadastramento na forma e/ou prazo indicados 
acima não poderão participar da AGOE por meio do sistema eletrônico de participação 
remota disponibilizado pela Companhia.  
 
O acionista devidamente habilitado para participar da AGOE remotamente poderá 
(i) participar da AGOE, sem votar, tenha ou não enviado Boletim de Voto a Distância 
(“Boletim de Voto”); ou (ii) participar e votar na AGOE, hipótese em que, caso o acionista 
já tenha enviado o Boletim de Voto, mas ainda assim queira votar, todas as instruções de voto 
enviadas anteriormente por referido acionista por meio de Boletim de Voto, identificado por 
meio do número de sua inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, serão desconsideradas.  
 



 

O acionista que participar da AGOE por meio do sistema eletrônico de participação remota 
disponibilizado pela Companhia será considerado presente e assinante da ata de AGOE, nos 
termos do Artigo 21-V da Instrução CVM 481. A AGOE será gravada em cumprimento ao 
Artigo 21-C, § 1º, II, da Instrução CVM 481.  
 
O acionista que tenha solicitado devidamente o acesso ao sistema eletrônico de participação 
remota e não tenha recebido da Companhia o e-mail com as instruções de acesso até as 20:59 
do dia 29 de abril de 2020, deverá entrar em contato com a Companhia pelo telefone 
+55 (11) 3081-7142, a fim de que lhe sejam reenviadas por e-mail suas instruções de acesso. 
 
A Companhia solicita aos acionistas que acessem o sistema eletrônico de participação remota 
disponibilizado para a AGOE com 30 (trinta) minutos de antecedência em relação ao horário 
previsto para o início da AGOE, de modo que seja possível a validação de seu acesso ao 
sistema eletrônico de participação remota. A Companhia informa que não será permitido o 
acesso ao sistema eletrônico de participação remota após o horário previsto para início da 
AGOE. 
 
A Companhia esclarece que não se responsabiliza por eventuais problemas operacionais ou 
de conexão que os acionistas venham a enfrentar, bem como quaisquer outras questões 
alheias à Companhia que venham a dificultar ou impedir a participação dos acionistas na 
AGOE por meio do sistema eletrônico.  
 
Por fim, a Companhia reitera seu compromisso de adoção de medidas de combate à pandemia 
do Covid-19, preservando a integridade, saúde e segurança de seus acionistas e 
colaboradores.  

 
São Paulo, 24 de abril de 2020. 
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