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BAHEMA EDUCAÇÃO S.A. (“Companhia” ou “Bahema”), em atendimento ao disposto
no §4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e na Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários nº 358/02, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral a
celebração, nesta data, com sociedades controladas pela Anima Holding S.A. (“Anima”), de
contrato para aquisição das Escolas Internacionais de Florianópolis e de Blumenau (“EIs”),
do Colégio Tupy (“COT”) em Joinville, além de um compromisso de sublocação de espaços
nos campi da Anima para abertura de novas unidades de escolas da Bahema (“Operação”).
Sobre as Instituições
Fundadas em 2014 e 2016, respectivamente, as Escolas Internacionais de Florianópolis e
Blumenau possuem um projeto pedagógico de matriz sócio-construtivista, bilíngue,
internacional e com identidade brasileira que vem somar às outras escolas do grupo,
sobretudo junto ao Brazilian International School. As EIs são referência de qualidade nas
áreas onde atuam e certificadas por uma das mais renomadas instituições educacionais do
mundo, o IB (International Baccalaureate).
O COT (Colégio Tupy) é uma escola oriunda da ETT (Escola Técnica Tupy), fundada em
1959 e referência em ensino técnico. O COT é uma escola de ensino fundamental e médio
que nasceu em 2003 em Joinville para atender à demanda de se criar uma proposta
pedagógica que envolvesse prática e ensino em todas as atividades e que tem como principais
características o acolhimento e o entendimento com seus alunos e as suas famílias.
Amplamente premiada e reconhecida pela história que a antecede, é um referencial de
qualidade no município de Joinville. A Companhia acredita que o modelo educacional do
COT tem enormes sinergias com o modelo da Escola Mais, que por sua vez pode incorporar
essa parceria com o ensino técnico da ETT para trazer mais esse aspecto para o seu já
dinâmico currículo pedagógico. Importante destacar que a ETT não faz parte da transação e
permanecerá com a Anima Educação.
Com a chegada das três novas escolas, a Bahema Educação reforça especialmente dois dos
perfis de seus portfólios de marcas, os de escolas bilíngues/internacionais e o de escolas de
qualidade a preços acessíveis, além de confirmar o interesse no Estado de Santa Catarina,

ampliando também as oportunidades de trocas de experiências e conhecimentos entre as
instituições do grupo.
Estrutura da Transação
A Operação prevê a aquisição imediata de 100% das quotas representativas do capital de uma
nova sociedade para a qual serão transferidas as EIs e o COT. O preço base é de
R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), sendo R$18.000.000,00 (dezoito milhões de reais)
pagos no fechamento da operação e R$12.000.000,00 (doze milhões de reais) pagos até maio
de 2022. Além disso, existe a previsão de earn outs a serem pagos em 2022, 2023 e 2024
dependendo do resultado operacional das escolas. O investimento total estimado é de
aproximadamente R$ 36,5 milhões. O acordo prevê ainda um compromisso da Bahema abrir
pelo menos cinco unidades escolares em espaços compartilhados nos campi da Anima até
2025, em locais ainda a serem definidos. Essa parceria tem o potencial de acelerar o plano de
expansão da Bahema, principalmente por meio da Escola Mais, além de gerar um valor
incremental para a Anima com a sublocação desses espaços.
A Operação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais em
operações similares e será concluída tão logo tais condições sejam atendidas. A Operação
está sujeita à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
A Companhia realizará assembleia geral extraordinária até setembro de 2021 para, em
cumprimento ao artigo 256 da Lei da S.A., submeter a Operação à aprovação de seus
acionistas. Os laudos de avaliação estão em fase de elaboração e, caso aplicável, a Companhia
informará aos seus acionistas se haverá direito de retirada aos acionistas dissidentes
juntamente com os prazos e regras para seu exercício.
Considerando que Anima e Bahema têm parte do controle indireto e parte dos
administradores em comum, a Operação seguiu todos os critérios de governança aplicáveis a
transações com partes relacionadas, tendo todos os envolvidos potencialmente sujeitos a
conflito de interesses se abstido de votar e participar de todas as decisões relacionadas. As
companhias publicarão oportunamente, nos termos da Instrução CVM 480, o Anexo 30XXXIII.
Por fim, a Companhia informa ainda que está em fase adiantada de diligência, já com termos
negociais concluídos, para aquisição de uma escola bilíngue de aproximadamente 160 alunos
no Estado de São Paulo, que se somaria às Escola Internacionais e ao Brazilian International
School. A operação prevê um preço mínimo de R$8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos
mil reais) a ser pago em 2026 e, caso a diligência seja concluída satisfatoriamente, tem
previsão de ser assinada em agosto de 2021, quando será devidamente divulgada ao mercado.

A Companhia manterá o mercado informado sobre fatos relevantes subsequentes acerca da
Operação e a área de Relações com Investidores está à disposição para esclarecer eventuais
dúvidas.
São Paulo, 29 de junho de 2021.
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