INFORMATIVO CVM – SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A
Novembro de 2019

O Gestor esteve em 19/11/2019 na Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª Emissão de
Debêntures da SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A.
A unanimidade dos debenturistas presentes representando 75,98% das debêntures em
circulação aprovaram:
(i) aprovar o consentimento prévio em relação (a) à cessão e transferência, pela Saber (na
qualidade de Emissora), de todos e quaisquer direitos e obrigações por ela assumidos no
âmbito da Escritura de Emissão, para a Kroton, de modo que a Kroton passará a figurar
como emissora das Debêntures, para todos os fins e efeitos da Emissão; (b) à cessão e
transferência, pela Kroton (na qualidade de Fiadora), de todos e quaisquer direitos e
obrigações por elas assumidos no âmbito da Escritura de Emissão para a Saber, de modo
que a Saber passará a figurar como única garantidora das Debêntures, para todos os fins e
efeitos da Emissão;
(ii) após a cessão da Saber para a Kroton, realização da Operação de Cisão pela Emissora;
(iii) aprovar o consentimento prévia em relação a matérias diretamente relacionadas aos
consentimentos prévios solicitados pela Emissora e pela Kroton, conforme ordem do dia
aqui apresentada, desde que cumpridas as Condições de Eficácia abaixo indicadas; e
(iv) autorizar a Saber, a Kroton e o Agente Fiduciário a praticarem todos e quaisquer atos
necessários e/ou convenientes à realização, formalização, implementação e/ou
aperfeiçoamento das deliberações desta assembleia indicadas no item “(i)”, “(ii)” e “(iii)”
acima.
Adicionalmente, fica desde já aprovado pelos Debenturistas que as deliberações indicadas
nos itens (i), (ii), (iii) e (iv) acima estão condicionadas ao cumprimento do seguinte
(“Condições de Eficácia”):
(a) manutenção do controle, direto ou indireto, das subsidiárias da Saber pela Kroton,
exceto se a perda do controle, direto ou indireto, se der em decorrência de desmobilização
de ativos que representem até 10% (dez por cento) da receita operacional líquida da
Kroton;
(b) até a quitação integral das obrigações garantidas decorrentes das Debêntures Privadas,
não criação de qualquer ônus sobre as ações e respectivos dividendos da Somos Sistemas
de Ensino S.A.;
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(c) emissão, pela Somos Sistemas, no montante de, no mínimo, R$1.500.000.000,00 (um
bilhão e quinhentos milhões de reais), de debêntures, emitidas sob forma privada, a serem
subscritas e integralizadas pela Kroton (“Debêntures Privadas”), sendo que (1) no mínimo
50% dos recursos decorrentes de qualquer evento de liquidez na Somos Sistemas seja
destinado ao pré-pagamento das Debêntures Privadas; (2) estará vedada a contratação de
novas dívidas emitidas pela Somos Sistemas, exceto se (a) para pré-pagamento das
Debêntures Privadas, (b) se realizadas entre companhias do mesmo grupo econômico da
Emissora e/ou da Fiadora, ou (c) para realização de operações de financiamento a
fornecedores da Emissora e/ou da Garantia e/ou cessão de crédito; e (3) obrigação de
realização, pela Kroton, de oferta de resgate antecipado (tender offer) das Debêntures e
demais debêntures ofertadas pela Emissora (“Emissões”), proporcionalmente ao
respectivo valor das Emissões, com os recursos oriundos de todo e qualquer prépagamento das Debêntures Privadas; e (d) constituição de fiança da Editora e Distribuidora
Educacional S.A. e da Anhanguera Educacional Participações S.A. no âmbito das
Debêntures.
O Gestor votou favoravelmente considerando as Condições de Eficácia.”
FUNDO

CNPJ

SANTANDER FI ABSOLUTO TOP RENDA FIXA

10618964000151

FI MULTIMERCADO AGNES I

04885403000116

SANTANDER FI PROFIT RENDA FIXA REFERENCIADO DI

01591605000167

SANTANDER FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO

09577500000165

SANTANDER FI RENDA FIXA REF DI CREDITO PRIVADO

02224382000162

SANTANDER FI MASTER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO

17138474000105

SANTANDER FI EXCELLENCE MASTER MULT CRED PRIV LP

17804492000170

SANTANDER FI PREV RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

18599004000101

SANTANDER EXCELENCIA MASTER MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

19550100000110

PROSPERAZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

15436562000150

FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

18814287000159

Santander FI Renda Fixa Referenciado DI

01630558000113

Santander FI Renda Fixa

01655956000194

SANTANDER PERFORMANCE TOP RF LONGO PRAZO FI

10362008000151
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