BAHEMA EDUCAÇÃO S.A.
CNPJ/ME nº 45.987.245/0001-92
NIRE 35.300.185.366
AVISO AOS ACIONISTAS
A BAHEMA EDUCAÇÃO S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1656, 9º andar, conjunto 9A, Jardim Paulistano,
CEP 01451-001, CNPJ/ME nº 45.987.245/0001-92 (“Companhia”), vem, pelo presente,
comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em razão do recebimento, pela
Companhia, de pedidos de conversão antecipada de parte das debêntures emitidas no âmbito
da 2ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Bônus de
Subscrição, Emitidas em Série Única da Companhia (“Debêntures”), seu Conselho de
Administração aprovou, em reunião realizada na data de hoje, a conversão antecipada de
444.892 Debêntures em 2.224.460 ações ordinárias de emissão da Companhia, sendo entregues
5 ações ordinárias para cada Debênture, em razão do desdobramento de ações da Companhia
aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 de agosto de 2021 e conforme
Instrumento Particular de Escritura de Emissão das Debêntures (“Escritura de Emissão”).
Em vista disso, nos termos da Cláusula 3.9 da Escritura de Emissão, serão emitidas 2.224.460
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, ao preço de R$
14,95 cada, dentro do limite do capital autorizado. Referida conversão em ações ordinárias
ocorrerá em 30 de setembro de 2021, sendo que o respectivo aumento de capital da Companhia
será homologado oportunamente, de acordo com o disposto na Escritura de Emissão.
As ações emitidas em decorrência da conversão das Debêntures (i) terão as mesmas
características e condições e gozarão integralmente dos mesmos direitos e vantagens
estatutariamente atribuídos às ações ordinárias de emissão da Companhia; e (ii) participarão
integralmente dos resultados distribuídos, inclusive dividendos e juros sobre capital próprio
declarados pela Companhia a partir de 30 de setembro de 2021, data de emissão de tais ações.
As 444.892 Debêntures que serão convertidas em ações ordinárias da Companhia em 30 de
setembro de 2021 representam 28,9% do total de Debêntures emitidas no âmbito da Escritura
de Emissão. Somadas às 176.611 Debêntures convertidas antecipadamente em ações ordinárias
da Companhia em 30 de abril de 2021, na primeira janela de conversão antecipada, representam
40,4% do total de Debêntures emitidas no âmbito da Escritura de Emissão. De acordo a Escritura
de Emissão, as Debêntures restantes serão automaticamente convertidas em 31 de março de
2022, não havendo janela adicional de conversão antecipada.
São Paulo, 21 de setembro de 2021.
Guilherme Affonso Ferreira Filho
Diretor de Relação com Investidores

