BAHEMA EDUCAÇÃO S.A.
CNPJ/ME nº 45.987.245/0001-92
NIRE 35.300.185.366
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2021
1.
Data, horário e local: Em 06 de dezembro de 2021, às 9h, com participação virtual dos
presentes, considerada, portanto, realizada na sede social da Bahema Educação S.A.
(“Companhia”).
2.
Presença e Convocação: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade
dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3.

Mesa: Presidente: Cássio Beldi Hubner; Secretário: Gabriel Ralston Correia Ribeiro.

4.
Ordem do dia: (i) deliberar sobre emissão de ações resultantes do exercício de opções
outorgadas.
5.
Deliberações: Os membros do Conselho de Administração, após análise e discussão das
matérias propostas, deliberaram:
5.1.
Ratificar da regularidade da convocação e instalação desta Reunião do Conselho de
Administração, face à presença da totalidade de seus membros efetivos.
5.2.
Aprovar, por unanimidade, o aumento do capital social da Companhia, observado o
limite do capital autorizado, nos termos do Artigo 8º do Estatuto Social da Companhia, no valor
de R$ 779.658,00 (setecentos e setenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e oito reais),
mediante a emissão de 115.500 (cento e quinze mil e quinhentas) ações ordinárias, a fim de
atender ao exercício das opções outorgadas aos participantes do Plano de Outorga de Opção de
Compra de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia realizada em 02 de outubro de 2017, conforme aditado ("Plano"),
com a exclusão do direito de preferência para subscrição pelos demais acionistas em razão de
sua destinação específica, nos termos do disposto no Art. 171, §3º da Lei 6.404/76, conforme
alterada. Ficando consignado que:
a. O preço de emissão das ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal emitidas e a serem subscritas, nos termos acima, foi fixado de acordo
com os Contratos de Adesão ao Primeiro Programa de Opções da Bahema S.A.,

conforme aditados ("Contratos de Outorga") e ajustado pelo desdobramento
de 1 (uma) ação ordinária para 5 (cinco) ações ordinárias aprovado assembleia
geral extraordinária de 18 de agosto de 2021, correspondendo a R$ 6,440 para
cada uma de 66.000 (sessenta e seis mil) ações e R$ 7,164 para cada uma de
49.500 ações, todas de acordo com os respectivos Contratos de Outorga
firmados em 3 de maio de 2019 e aditados em 31 de outubro de 2019 entre a
Companhia e os participantes ("Ações Emitidas").
b. As Ações Emitidas serão atribuídas aos participantes do Plano, em decorrência
do exercício de opções de compra de ações outorgadas no âmbito do Plano. A
subscrição das Ações Emitidas será efetivada mediante assinatura dos boletins
de subscrição pelos subscritores, tendo já sido confirmada sua integralização
em moeda corrente nacional.
c. As Ações Emitidas farão jus, de forma integral, a dividendos, juros sobre o
capital próprio ou quaisquer outras remunerações declaradas após a data em
que forem efetivamente subscritas e integralizadas.
d. Em virtude da emissão de novas ações, o capital social da Companhia passará
dos atuais R$ 192.851.716,44 (cento e noventa e dois milhões, oitocentos e
cinquenta e um mil, setecentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos),
dividido em 15.315.160 (quinze milhões, trezentas e quinze mil, cento e
sessenta) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para
R$ 193.631.374,44 (cento e noventa e três milhões, seiscentos e trinta e um mil,
trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), dividido em
15.430.660 (quinze milhões, quatrocentas e trinta mil, seiscentas e sessenta)
ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, portanto, um
aumento no valor de R$ 779.658,00 (setecentos e setenta e nove mil, seiscentos
e cinquenta e oito reais), mediante a emissão de 115.500 (cento e quinze mil e
quinhentas) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal.
e. Os conselheiros autorizaram a Diretoria a praticar os demais atos necessários à
efetivação da emissão das Ações Emitidas.
6.
Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, o Presidente suspendeu
os trabalhos para lavratura da presente ata sob a forma de sumário, nos termos do Ar t. 130,
§1º, da Lei das S.A., que, após, lida e aprovada, foi por todos assinada, sendo que a certidão

desta ata será assinada digitalmente, de acordo o Art. 10, § 1º da MP 2.200-2/2001 e levada a
registro perante a Junta Comercial competente. Mesa: Presidente: Cássio Beldi Hubner;
Secretário: Gabriel Ralston Correia Ribeiro. Membros do Conselho de Administração: Jeffrey
Norman Ware, João Alceu Amoroso Lima, Cássio Beldi Hubner, Maria Fernanda Rocha Tabacow,
Marcelo Walton, Maurício Nogueira Escobar, Ignacio Dauden Martinez e Bruno de Almeida
Camargo.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
São Paulo, 06 de dezembro de 2021.
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