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FATO RELEVANTE 

A KROTON EDUCACIONAL S.A. (BM&FBovespa: KROT3; OTCQX: KROTY) (“Companhia” ou 

“Kroton”), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 358/02 e, 

em complemento ao Fato Relevante de 02 de junho de 2016 e ao Comunicado ao Mercado de 

16 de junho de 2016, vem informar o que segue: 

 

Na data de ontem, a Companhia enviou ao Presidente do Conselho de Administração da Estácio 

Participações S/A (“Estácio”) a correspondência anexa ao presente Fato Relevante com relação 

à potencial combinação de seus negócios com a Estácio. 

 

A Kroton ratifica seu compromisso com as suas obrigações, como companhia aberta listada no 

Novo Mercado da BM&FBOVESPA, sendo que toda e qualquer informação relevante será 

divulgada em conformidade com a legislação pertinente e em vigor. 

 

Belo Horizonte, 21 de junho de 2016. 

 

Carlos Alberto Bolina Lazar 

Diretor de Relações com Investidores 

Kroton Educacional S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

São Paulo, 20 de Junho de 2016. 

 

Ao 

Conselho de Administração da Estácio Participações S.A.  

A/C: Sr. João Cox Neto  
  Presidente do Conselho de Administração 

CC:  Sr. Guilherme Menge  
BTG Pactual  

Prezados Senhores,  

Fazemos referência ao fato relevante divulgado em 02 de junho de 2016 pela Kroton 
Educacional S.A. (“Kroton”) no qual esta manifestou interesse inicial em uma operação 
(“Operação”) envolvendo a combinação de negócios com a Estácio Participações S.A. (“Estácio”, 
e, em conjunto com Kroton, as “Companhias”). Naquele fato relevante, a proposta original 
consistia em uma relação de troca de 0,977 ações ordinárias de emissão da Kroton para cada 
ação ordinária de emissão da Estácio baseada no preço médio ponderado pelo volume de 
negociação das ações das Companhias na BM&FBovespa para os 30 pregões imediatamente 
anteriores a tal Fato Relevante (“Fato Relevante”). Com base nesta relação de troca, as ações 
da Companhia, após a emissão aos acionistas da Estácio, seriam distribuídas entre os acionistas 
da Estácio e da própria Kroton na proporção de, aproximadamente, 15,7% e 84,3%, 
respectivamente. 

Conforme é do conhecimento de V.Sas., a administração da Kroton está bastante 
empenhada em viabilizar a combinação das operações das Companhias, em termos e condições 
aceitáveis às partes e que sejam favoráveis às duas empresas e aos stakeholders envolvidos.  

Enfatizamos que, no nosso entendimento, a Operação possui um forte racional 
estratégico em razão da alta complementaridade geográfica, do amplo potencial de sinergias e 
de ganhos de eficiência, e em especial, do fortalecimento dos investimentos na qualidade dos 
seus serviços educacionais. Estamos convencidos de que esta é a melhor combinação 
estratégica possível e traria relevantes benefícios para, seus negócios, alunos, acionistas e 
demais stakeholders. 

Em tratativas preliminares que vimos mantendo com membros desse Conselho de 
Administração e com o assessor financeiro contratado pela Estácio, sinalizamos incremento 
substancial na relação de troca inicialmente indicada no Fato Relevante e agora, formalmente, 
apresentamos nossa proposta final.  

Nesse sentido, vimos por meio desta expressar a esse Conselho de Administração, de 
maneira formal, nosso firme interesse em uma operação envolvendo a combinação da Estácio 
e da Kroton, conforme os termos propostos abaixo. A presente proposta, com caráter 
vinculante, consolida e substitui quaisquer manifestações da Kroton até a presente data acerca 
da Operação (“Proposta”). 



Tendo em vista nossa intenção e as obrigações legais, fiduciárias e regulamentares 
aplicáveis, entendemos que a íntegra da presente carta deve ser divulgada ao mercado, via novo 
fato relevante, o que a Kroton fará prontamente. 

Entendemos que a melhor forma para se promover a combinação das Companhias é 
através de uma reorganização societária (incluindo incorporação de ações). Nossa proposta, 
aqui apresentada, resultará: (a) na titularidade, pela Kroton, direta ou indiretamente, da 
totalidade das ações de emissão da Estácio; e (b) no recebimento, para cada ação ordinária de 
emissão da Estácio, de 1,250 ação ordinária de emissão da Kroton (considerando que, na data 
da Operação, haverá 307.841.339 ações de Estácio e 1.617.548.842 ações de Kroton, excluindo-
se em ambos os casos as ações em tesouraria).  

Nos termos aqui descritos, a relação de troca representa um prêmio de 27,9% sobre a 
relação de troca inicialmente indicada no Fato Relevante. Tomando por base o preço de 
fechamento da ação da Kroton nesta data, esta proposta equivale a R$16,41 por ação da Estácio, 
o que representa um prêmio de 48,1% sobre o preço de fechamento das ações da Estácio no 
pregão imediatamente anterior ao Fato Relevante (i.e. 1º de junho de 2016).  

Com base nesta relação de troca, as ações da Kroton, após a emissão aos acionistas da 
Estácio, seriam distribuídas entre os acionistas da Estácio e da própria Kroton na proporção de, 
aproximadamente, 19,2% e 80,8%, respectivamente. A relação de troca será ajustada por: (i) 
quaisquer desdobramentos, grupamentos, bonificações e emissões de ações eventualmente 
ocorridos em relação às Companhias; (ii) quaisquer outros eventos fora do curso normal dos 
negócios de ambas as Companhias a partir da presente data e; (iii) outros eventos a serem 
acordados entre as Companhias. 

Os parâmetros indicados acima foram baseados somente em nossa análise das 
informações públicas divulgadas pela Estácio e a presente Proposta assume que, a partir da 
presente data e até a data da implementação da Operação (i.e. na data em que os acionistas da 
Estácio passarem a ser acionistas da Kroton), a Estácio conduzirá suas atividades no curso 
normal de seus negócios, conforme conduzidos até a presente data. 

A Operação estará sujeita à aprovação dos conselhos de administração e das 
Assembleias de ambas as Companhias, das autoridades regulatórias e de condições usuais em 
operações similares. 

Entendemos que velocidade e zelo são elementos cruciais para a realização da 
Operação, tornando imperativo que a conclusão das negociações entre as Companhias se dê na 
brevidade necessária, contando com o empenho das respectivas administrações, seus 
assessores e demais profissionais que devam participar da estruturação e viabilização da 
Operação. Esta Proposta é válida até 30 de junho de 2016, ficando automaticamente revogada 
após tal data, exceto se expressamente prorrogada por escrito pela administração da Kroton. 

Atenciosamente, 

 

Rodrigo Galindo 

Diretor Presidente da 

Kroton Educacional S.A. 
 


