As informações contidas neste Prospecto Preliminar estão sob análise da Anbima – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais e da Comissão de Valores Mobiliários, a qual ainda não se manifestou a seu respeito. Este Prospecto Preliminar está
sujeito à complementação e correção. O Prospecto Definitivo será entregue aos investidores durante o período de distribuição.

PROSPECTO PRELIMINAR DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE
CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS DE AÇÕES (“UNITS”) DE EMISSÃO DA

KROT11

KROTON EDUCACIONAL S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado - CVM nº 17973
CNPJ/MF nº 02.800.026/0001-40 - NIRE 31.300.025.187
Rua Santa Madalena Sofia, nº 25, 4º andar, sala 01, CEP 30.380-650, Belo Horizonte, MG
18.500.000 Units
Valor Total da Oferta: R$401.450.000,00
Código de Negociação na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros: “KROT11”
Código ISIN: “BRKROTCDAM11”

Preço por Unit: R$21,70
O preço por unit (“Preço por Unit”) será calculado tendo como parâmetro a cotação de fechamento das units de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA e as indicações de interesse em função da qualidade da demanda
por Units coletada de Investidores Institucionais (conforme definidos neste Prospecto). A cotação de fechamento das units da Companhia na BM&FBOVESPA em 13 de maio de 2011 foi de R$ 21,70 por unit.
A Kroton Educacional S.A. (“Companhia”) e os acionistas vendedores identificados neste Prospecto (“Acionistas Vendedores” se, e somente se, houver oferta das Units Adicionais, conforme abaixo definidas), em conjunto com o Banco Itaú
BBA S.A. (“Itaú BBA” ou “Coordenador Líder”), com o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”), com o Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”) e com o Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI” e, em conjunto com o Coordenador Líder,
com o BTG Pactual e com o Santander, “Coordenadores da Oferta”) estão realizando uma oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 18.500.000 Units, representando, cada Unit, uma ação ordinária de emissão da Companhia e
seis ações preferenciais de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Oferta Primária”), e podem vir a realizar uma oferta pública de distribuição
secundária de 1.000.000 de Units de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores alocadas na oferta de Units Adicionais, conforme abaixo definidas (“Oferta Secundária” e, em conjunto com a Oferta Primária, “Oferta”)
a serem eventualmente distribuídas juntamente com 2.700.000 Units a serem emitidas pela Companhia nos termos da faculdade prevista no artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400 (conforme abaixo definido) no âmbito das Units
Adicionais (conforme abaixo definidas). A Oferta Secundária ocorrerá se, e somente se, houver oferta das Units Adicionais (conforme abaixo definidas), nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400.
A oferta pública compreenderá a distribuição de Units a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada
(“Instrução CVM 400”), e a Instrução CVM nº 471, de 8 de agosto de 2008 (“Instrução CVM 471”) sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta, e com a participação do Banco Votorantim S.A. como instituição financeira integrante do sistema de
distribuição (“Coordenador Contratado”) e instituições intermediárias autorizadas a operar na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros por eles convidadas (“Instituições Consorciadas” e “BM&FBOVESPA”, respectivamente, sendo
que as Instituições Consorciadas em conjunto com os Coordenadores da Oferta e com os Coordenadores Contratados definidos como “Instituições Participantes da Oferta”). Serão também realizados, simultaneamente, esforços de colocação das Units no
exterior pelo Itau BBA USA Securities Inc., BTG Pactual US Capital Corp., Santander Investment Securities Inc., Bradesco Securities, Inc. e Banco Votorantim Securities Inc. (“Agentes de Colocação Internacional”) e por determinadas instituições
financeiras contratadas, exclusivamente junto a investidores institucionais qualificados residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, conforme definidos na Regra 144A do Securities Act of 1933 dos Estados Unidos da América, conforme
alterado (“Regra 144A” e “Securities Act”, respectivamente), em operações isentas de registro previstas no Securities Act, e a investidores residentes nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, em conformidade com os
procedimentos previstos no Regulamento S do Securities Act (“Regulamento S”), observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor e, em qualquer caso, por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho
Monetário Nacional (“CMN”), pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”), pela CVM e demais legislações brasileiras aplicáveis, nos termos do Contrato de Colocação Internacional (“Placement Facilitation Agreement” e “Oferta”, respectivamente). Não foi e
nem será realizado nenhum registro da Oferta ou das Units na Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América (“SEC”) ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil. As
Units não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América ou a pessoas consideradas U.S. persons, conforme definido no Regulamento S, exceto de acordo com isenções de registro nos termos do Securities Act.
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade total de Units inicialmente ofertada (sem considerar as Units Adicionais, conforme abaixo definidas) poderá ser acrescida em até 15%, ou seja, em até 2.775.000 Units de emissão
da Companhia, nas mesmas condições e no mesmo preço das Units inicialmente ofertadas (“Units do Lote Suplementar”), conforme opção outorgada pela Companhia ao BTG Pactual, as quais serão destinadas a atender um eventual excesso
de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta (“Opção de Lote Suplementar”). O BTG Pactual terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação de
Certificados de Depósito de Ações – Units de Emissão da Kroton Educacional S.A. (“Contrato de Distribuição”) e por um período de até 30 dias contados, inclusive, da data de publicação do Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações - Units de Emissão da Companhia, inclusive (“Anúncio de Início”), de exercer a Opção de Lote Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação aos
demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de sobrealocação das Units do Lote Suplementar tenha sido tomada em comum acordo entre os Coordenadores da Oferta no momento em que for fixado o Preço por Unit.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, a quantidade total de Units inicialmente ofertada (sem considerar as Units do Lote Suplementar) poderá, a critério da Companhia e/ou dos Acionistas Vendedores,
desde que em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% das Units inicialmente ofertadas, ou seja, em até 3.700.000 units de emissão da Companhia, das quais até 2.700.000 novas Units a serem
emitidas pela Companhia e até 1.000.000 Units de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, nas mesmas condições e no mesmo preço das Units inicialmente ofertadas (“Units Adicionais”).
Na emissão pela Companhia das ações representadas pela Units haverá exclusão do direito de preferência de seus atuais acionistas, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e tal emissão será realizada dentro do limite de capital autorizado previsto no Estatuto Social da Companhia.
O Preço por Unit será fixado após (i) a efetivação dos Pedidos de Reserva de Units no Período de Reserva (conforme definido neste Prospecto); e (ii) a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento de Investidores
Institucionais (conforme definidos neste Prospecto), inclusive Pessoas Vinculadas, a ser conduzido pelos Coordenadores da Oferta, em conformidade com o artigo 44 da Instrução CVM 400 e de acordo com o artigo 170, parágrafo 1º,
inciso III, da Lei das Sociedades por Ações (“Procedimento de Bookbuilding”), refletindo a demanda e o valor pelo qual os Investidores Institucionais (conforme definidos neste Prospecto) apresentarão suas ordens de investimento no
contexto da Oferta. O Preço por Unit será calculado tendo como parâmetro a cotação de fechamento das Units da Companhia na BM&FBOVESPA e as indicações de interesse em função da qualidade da demanda por Units coletada de
Investidores Institucionais. Os Investidores Não-Institucionais (conforme definidos neste Prospecto) não participarão do Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Unit.
Preço (R$)
Por Unit ......................................................
(3)
Oferta Primária .........................................

(1)

Comissões (R$)

Recursos Líquidos (R$)

Oferta Secundária .....................................

21,70
401.450.000,00
0,00

0,87
16.058.000,00
0,00

20,83
385.392.000,00
0,00

Total .......................................................

401.450.000,00

16.058.000,00

385.392.000,00

(4)

(1)

(2)
(3)
(4)

(1)(2)

Considerando-se o Preço por Unit com base no valor de R$21,70, preço de fechamento das units de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA em 13 de maio de 2011. O Preço por Unit utilizado neste Prospecto serve apenas
como um valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Para informações sobre a cotação das Units de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA,
consulte Seção “Informações relativas à Oferta - Histórico de Negociação das Units de Emissão da Companhia”, na página 57 deste Prospecto.
Sem dedução das despesas da Oferta.
Sem considerar as Units do Lote Suplementar e as Units Adicionais.
Se, e somente se, houver oferta das Units Adicionais.

A realização da Oferta Primária foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 16 de maio de 2011, cuja ata foi publicada no jornal “Valor Econômico” em 26 de maio de 2011 e no Diário Oficial
do Estado de Minas Gerais em 27 de maio de 2011 após registrada em 23 de maio de 2011 na Junta Comercial do Estado de Minas gerais (“JUCEMG”) sob o nº 4620616. A determinação da quantidade de Units objeto da Oferta
Primária e o efetivo aumento do capital da Companhia, com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas na subscrição das ações ordinárias e das ações preferenciais representadas pelas Units objeto da Oferta Primária,
nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei Sociedades por Ações, assim como o Preço por Unit serão deliberados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada em 29 de junho de 2011, cuja ata será
publicada no jornal “Valor Econômico” na data de publicação do Anúncio de Início e será publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 01 de julho de 2011 e registrada na JUCEMG.
A Oferta Secundária foi aprovada pelos Acionistas Vendedores em 16 de maio de 2011 e o Preço por Unit será aprovado pelos Acionistas Vendedores, se, e somente se, houver oferta das Units Adicionais, em 29 de junho de 2011.
A Oferta foi previamente submetida à análise da ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”) e da CVM, por meio do convênio celebrado entre a CVM e a ANBIMA.
Registro na CVM em [●] de [●] de 2011, sob os números CVM/SRE/REM/2011/[●] (Oferta Primária) e CVM/SRE/SEC/2011/[●] (Oferta Secundária).
Este Prospecto não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de investimento nas Units. Antes de investir nas Units, os potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e avaliação da
Companhia, de seus negócios e suas atividades, de sua condição financeira e dos riscos decorrentes do investimento nas Units. Os investidores devem ler as seções “Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e
“Fatores de risco relacionados à Oferta”, a partir das páginas 31 e 94 deste Prospecto, respectivamente, e também os itens “4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de Mercado” do Formulário de Referência da
Companhia, para ciência de certos fatores de risco que devem ser considerados em relação à subscrição/aquisição das Units.
É admissível o recebimento de reservas a partir da data indicada no Aviso ao Mercado (conforme definido neste Prospecto), para subscrição e/ou aquisição de Units, conforme o caso, as quais somente serão confirmadas pelo
subscritor e/ou adquirente após o início do período de distribuição das Units.
“O registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre as
Units a serem distribuídas no âmbito da Oferta.”

“A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores
Mobiliários, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos de informação exigidos pela ANBIMA, não cabendo à ANBIMA qualquer responsabilidade pelas referidas
informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das Instituições Participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública (programa). Este selo não implica recomendação de
investimento. O registro ou análise prévia da presente distribuição não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da
companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos”.
COORDENADORES DA OFERTA E JOINT BOOKRUNNERS

Coordenador Líder

Agente Estabilizador
COORDENADOR CONTRATADO

A data deste Prospecto Preliminar é 20 de junho de 2011.

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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DEFINIÇÕES
Para os fins desde Prospecto, os termos “nós” e “nossos” e verbos na primeira pessoa do plural
referem-se à Companhia, salvo referência diversa neste Prospecto. Os termos indicados abaixo
terão o significado a eles atribuídos, salvo referência diversa neste Prospecto:
Acionista Controlador ou PAP

Pitágoras Administração e Participações S.A., sociedade com sede
na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua
Jornalista Djalma Andrade, nº 46, sala 901, Bairro Belvedere, CEP
30.320-540, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.460.689/0001-44.

Acionistas Vendedores

Os
acionistas
vendedores
da
Oferta
são:
(i) Neiva
Participações Ltda. sociedade limitada com sede na Cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Jornalista Djalma
Andrade, nº 46, sala 902, CEP 30320-540, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 08.263.414/0001-15, ou Neiva; (ii) Samos Participações Ltda.,
sociedade limitada com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais, na Rua Vicente Racioppi, nº 164, CEP 30210-290,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.852.164/0001-06, ou Samos;
(iii) Citissimo do Brasil Participações Ltda., sociedade limitada com
sede na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda
da Serra, nº 1240, CEP 34000-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
04.852.544/0001-32, ou Citissimo e (iv) Júlio Fernando Cabizuca,
brasileiro, viúvo, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Martim de Carvalho,
nº 66, apartamento 1701, Bairro Santo Agostinho, CEP 30190-090
ou Júlio.

Acionistas Vendedores do
Grupo A

Neiva, Samos e Júlio.

Acionista Vendedor do
Grupo B

Citissimo.

Ações Ordinárias

Ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor
nominal, de nossa emissão.

Ações Preferenciais

Ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor
nominal, de nossa emissão.

Administração

Nosso Conselho de Administração e Diretoria Estatutária.

Administração de Empresas

Curso de administração de empresas oferecido por nossas
Instituições de Educação Superior.

Administradores

Membros do nosso Conselho de Administração e da Diretoria.

ANBIMA

ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais.

Anúncio de Encerramento

O Anúncio de Encerramento da Oferta de nossas Units a ser
publicado por nós, pelos Acionistas Vendedores, se houver, e
pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do artigo 29 da
Instrução CVM 400.

1

Anúncio de Início

O Anúncio de Início da Oferta de nossas Units a ser publicado
por nós, pelos Acionistas Vendedores, se houver, e pelos
Coordenadores da Oferta, nos termos do artigo 52 da
Instrução CVM 400.

Aviso ao Mercado

Aviso ao Mercado, publicado em 15 de junho de 2011, e a ser
republicado em 22 de junho de 2011, no Diário Oficial do
Estado de Minas Gerais e no jornal Valor Econômico.

Banco Central ou BACEN

Banco Central do Brasil.

Banco Votorantim

Banco Votorantim S.A.

BNDES

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES.

BM&FBOVESPA

BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadoria e Futuros.

Bradesco BBI

Banco Bradesco BBI S.A.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.

Práticas Contábeis Adotadas
no Brasil

Práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais compreendem
aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os
Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidos
pelo CPC e aprovados pela CVM.

BTG Pactual

Banco BTG Pactual S.A.

CADE

Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

CAGR

Taxa composta de crescimento anual.

CDI

Certificado de Depósito Interfinanceiro.

CEB

Câmara de Educação Básica.

CEF

Caixa Econômica Federal.

Centros Universitários

Os Centros Universitários têm certa autonomia com relação ao
MEC na condução de suas atividades. 70% de seus professores
devem ser titulados, porém, não são obrigados a fazer
pesquisa e não é obrigatório o oferecimento de cursos de pósgraduação stricto sensu.

CETIP

CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos.

CFC

Conselho Federal de Contabilidade.

CMN

Conselho Monetário Nacional.

CNE

Conselho Nacional de Educação.

Código ANBIMA

Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as
Atividades Conveniadas.
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Código Civil

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e alterações
posteriores.

COFINS

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.
Contribuição social calculada sobre o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil.

Companhia ou Kroton

Kroton Educacional S.A.

CONAES

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior.

Conselheiro Independente

É o membro do nosso Conselho de Administração que atende aos
seguintes requisitos: (i) não ter qualquer vínculo com a
Companhia, exceto participação de capital; (ii) não ser Acionista
Controlador, cônjuge ou parente até segundo grau daquele, ou
não ser ou não ter sido, nos últimos 3 anos, vinculado a sociedade
ou entidade relacionada ao Acionista Controlador (pessoas
vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou pesquisa estão
excluídas desta restrição); (iii) não ter sido, nos últimos 3 anos,
empregado ou diretor da Companhia, do Acionista Controlador ou
de sociedade controlada pela Companhia; (iv) não ser fornecedor
ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou produtos da
Companhia, em magnitude que implique perda de independência;
(v) não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade
que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à
Companhia; (vi) não ser cônjuge ou parente até segundo grau de
algum administrador da Companhia; (vii) não receber outra
remuneração da Companhia além da de conselheiro (proventos
em dinheiro oriundos de participação no capital estão excluídos
desta restrição).
Serão considerados ainda Conselheiros Independentes aqueles
eleitos mediante as faculdades previstas no artigo 141,
parágrafos 4º e 5º da Lei das Sociedades por Ações.

Conselho de Administração

Nosso Conselho de Administração.

Conselho Fiscal

Nosso Conselho Fiscal.

Constituição Federal

Constituição da República Federativa do Brasil.

Contrato do Nível 2

Contrato de Participação no Nível 2 da BM&FBOVESPA,
celebrado em 29 de junho de 2007, entre nós, nossos
administradores, os acionistas controladores à época e a
BM&FBOVESPA.

Coordenador Líder ou Itaú BBA Banco Itaú BBA S.A.
Coordenadores da Oferta

O Coordenador Líder, o BTG Pactual, o Santander e o
Bradesco BBI.

Coordenador Contratado

Banco Votorantim S.A.
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Copernicus

Consultoria de marketing baseada no uso de metodologias
quantitativas e qualitativas para aferir reconhecimento de
marcas e efetividade de campanhas e ações de marketing.

CPC

Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

CSLL

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Contribuição social
sobre o lucro das pessoas jurídicas, destinada ao financiamento
da seguridade social. Calculada sobre o valor do resultado do
exercício (encerrado em 31 de dezembro de cada ano), antes
da provisão para o imposto de renda, com os ajustes previstos
na legislação que rege a contribuição.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Deduções da Receita Bruta

As Deduções da Receia Bruta na Educação Básica são compostas
pelos tributos provenientes da operação de escolas próprias (ISS,
PIS, Cofins) e dos contratos para a operação de escolas de
terceiros, além das devoluções e dos abatimentos de material
didático para as escolas da rede de ensino. As Deduções da
Receita Bruta no Ensino Superior, são provenientes das bolsas do
ProUni, concedidas em contrapartida à isenção total do PIS,
COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido da graduação. As demais deduções são provenientes de
devoluções e ou cancelamentos de mensalidades, de tributos
sobre a pós graduação e outras receitas (ISS, PIS, COFINS) e
descontos condicionais sobre mensalidades.

Dólar, dólar, dólar
norte-americano ou US$

Moeda corrente dos Estados Unidos da América.

EBITDA

Calculamos o EBITDA como lucro líquido antes do imposto de renda
e contribuição social, do resultado financeiro, das despesas
financeiras líquidas, das despesas de depreciação e amortização. O
EBITDA não é uma medida de desempenho financeiro segundo as
Práticas Contábeis Adotadas no Brasil ou IFRS, tampouco deve ser
considerado isoladamente, ou como uma alternativa ao lucro
líquido, como medida operacional, ou alternativa aos fluxos de caixa
operacionais, ou como medida de liquidez. Outras empresas podem
calcular o EBITDA de maneira diferente de nós. Em razão de não
serem consideradas para o seu cálculo o resultado financeiro, o
imposto de renda, a contribuição social, a depreciação e a
amortização, o EBITDA funciona como um indicador de nosso
desempenho econômico geral, que não é afetado por flutuações
das taxas de juros, alterações das alíquotas do imposto de renda e
da contribuição social ou dos níveis de depreciação e amortização.
Consequentemente, acreditamos que o EBITDA funciona como
uma ferramenta significativa para comparar, periodicamente, o
nosso desempenho operacional, bem como para embasar
determinadas decisões de natureza administrativa. Uma vez que o
EBITDA não considera certos custos intrínsecos aos nossos
negócios, que poderiam, por sua vez, afetar significativamente os
nossos lucros, tais como o resultado financeiro, impostos,
depreciação, dispêndios de capital e outros encargos
correspondentes, o EBITDA apresenta limitações que afetam o seu
uso como indicador da nossa rentabilidade.
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EBITDA Ajustado

O EBITDA Ajustado é uma resultante do EBITDA, somado à
receitas financeiras decorrentes de multas e juros sobre
mensalidades pagas em atraso. O EBITDA Ajustado não é uma
medida desempenho financeiro segundo as Práticas Contábeis
Adotadas no Brasil ou IFRS, tampouco deve ser considerado
isoladamente, ou como uma alternativa ao lucro líquido, como
medida operacional, ou alternativa aos fluxos de caixa operacionais,
ou como medida de liquidez. Outras empresas podem calcular o
EBITDA Ajustado de maneira diferente de nós. Em razão de não
serem consideradas para o seu cálculo o resultado financeiro, o
imposto de renda, a contribuição social, a depreciação e a
amortização, o EBITDA Ajustado funciona como um indicador de
nosso desempenho econômico geral, que não é afetado por
alterações das alíquotas do imposto de renda e da contribuição
social ou dos níveis de depreciação e amortização.
Consequentemente, acreditamos que o EBITDA Ajustado funciona
como uma ferramenta significativa para comparar, periodicamente,
o nosso desempenho operacional, bem como para embasar
determinadas decisões de natureza administrativa. Uma vez que o
EBITDA Ajustado não considera certos custos intrínsecos aos
nossos negócios, que poderiam, por sua vez, afetar
significativamente os nossos lucros, tais como o resultado
financeiro, impostos, depreciação, dispêndios de capital e outros
encargos correspondentes, o EBITDA Ajustado apresenta limitações
que afetam o seu uso como indicador da nossa rentabilidade.

Editora e Distribuidora
Educacional ou EDE

Editora e Distribuidora Educacional S.A., com sede na Cidade
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Santa
Madalena Sofia, n° 25, 3º andar, sala 03, Bairro Vila Paris, CEP
30.380-650, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.733.648/0001-40.

ENADE

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes.

ENEM

Exame Nacional do Ensino Médio.

Engenharia

Curso de engenharia oferecido por nossas Instituições de
Educação Superior.

Ensino Básico

O Ensino Básico, que compreende a educação infantil, o ensino
fundamental e o ensino médio, tem por finalidade desenvolver
a capacidade e o conhecimento do aluno, assegurando-lhe
uma formação comum indispensável ao exercício da cidadania,
além de fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em
estudos posteriores.
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Ensino Superior

O Ensino Superior compreende os seguintes cursos e níveis: (i)
cursos sequenciais, destinados à obtenção ou à atualização de
qualificações técnicas, profissionais, acadêmicas ou de
desenvolvimento intelectual, em campos das ciências, das
humanidades e das artes; (ii) cursos tecnólogos, estruturados
para atenderem aos diversos setores da economia, ministrando
formação profissionalizante, abrangendo áreas especializadas e
conduzindo ao diploma de Tecnólogo; (iii) cursos de graduação,
que conferem formação em diversas áreas do conhecimento, nas
modalidades de ensino presencial, semipresencial ou a distância;
(iv) cursos ou programas de pós-graduação, abertos a candidatos
diplomados em cursos de graduação que atendam às exigências
das instituições de ensino, consistindo em pós-graduação lato
sensu (especialização e mestrado profissionalizante) e pósgraduação lato sensu (mestrado acadêmico e doutorado); e (v)
cursos de extensão, que consistem num conjunto articulado de
ações pedagógicas, de caráter teórico e/ou prático, presencial ou
a distância, planejadas e organizadas de maneira sistemática.

Ensino a Distância ou EAD

Ensino a Distância é uma modalidade de ensino prestada aos
alunos de ensino superior por meio de ferramentas de
aprendizagem remota, tais como internet, livros impressos e
livros eletrônicos.

Escolas Associadas

Instituições de Ensino Básico associadas à nossa rede de
ensino, por meio da adoção de tecnologia educacional, com a
assinatura de contrato de adesão por prazo indeterminado.

Estados Unidos ou EUA

Estados Unidos da América.

Estatuto Social

Nosso Estatuto Social.

Faculdades

Instituições de educação superior voltadas ao oferecimento de
cursos superiores de bacharelado, licenciatura, graduação
tecnológica e pós-graduação lato sensu, não sendo aplicadas as
prerrogativas das universidades quanto à autonomia para
abertura de cursos, expedição de diplomas e corpo docente.

FIES

Financiamento ao Estudante de Ensino Superior. De acordo com o
MEC, o FIES é um programa destinado a financiar a graduação na
educação superior de estudantes matriculados em instituições não
gratuitas. Podem recorrer ao financiamento os estudantes
matriculados em cursos superiores que tenham avaliação positiva
nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. O FIES foi
criado em 1999.

FINEP

Financiadora de Estudos e Projetos do Governo Federal.

FGTS

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

FNDE

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Formulário de Referência

Nosso Formulário de Referência na data deste Prospecto,
elaborado nos termos da Instrução CVM 480.
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Governo Federal, União ou
União Federal

Governo Federal da República Federativa do Brasil.

Graduação Tecnológica

Curso de graduação superior com duração média de dois anos e
meio. Formação voltada para uma área específica e
desenvolvimento de competências visando à inserção rápida no
mercado de trabalho. Concede diploma de nível superior e
permite a continuidade dos estudos em nível de pós-graduação.

Graduação Tradicional

Curso de graduação superior com duração média de quatro anos
com objetivo de formação acadêmica para o exercício de uma
profissão. Concede o diploma de bacharel ou licenciado e
possibilita a continuidade dos estudos em nível de pós-graduação.

Grupo IUNI

Compreende as sociedades controladas individualmente pela
Kroton Educacional S.A. por meio da Editora e Distribuidora
Educacional S.A.: a IUNI Educacional S.A., IUNI Educacional –
UNIC Rondonópolis Arnaldo Estevão Ltda., IUNI Educacional –
UNIC Rondonópolis Floriano Peixoto Ltda., IUNI Educacional –
UNIC SINOP Aeroporto Ltda., IUNI Educacional – UNIC Tangara
Norte Ltda., IUNI Educacional – UNIC Tangara Sul Ltda., IUNI
Educacional – UNIME Itabuna Ltda., IUNI Educacional – UNIME
Salvador Ltda.; FAMA – União de Faculdades do Amapá Ltda.;
UNIME – União Metropolitana Para o Desenvolvimento da
Educação e Cultura Ltda.; UNIBRÁS – União de Escolas de Ensino
Superior Brasileiras Ltda.; UNIC Várzea Grande – União Para o
Desenvolvimento da Educação e Cultura de Várzea Grande Ltda.;
Sociedade Mantenedora de Ensino Superior de Primavera do Leste
Ltda.; Sociedade Mantenedora de Ensino e Cultura de Primavera
do Leste Ltda.

Grupo Kroton

Compreende a Kroton Educacional S.A., Editora e Distribuidora
Educacional S.A. e as sociedades controladas individualmente
pela Kroton Educacional S.A. por meio da Editora e
Distribuidora Educacional S.A.: IUNI Educacional S.A., IUNI
Educacional – UNIC Rondonópolis Arnaldo Estevão Ltda., IUNI
Educacional – UNIC Rondonópolis Floriano Peixoto Ltda., IUNI
Educacional – UNIC SINOP Aeroporto Ltda., IUNI Educacional –
UNIC Tangara Norte Ltda., IUNI Educacional – UNIC Tangara
Sul Ltda., IUNI Educacional – UNIME Itabuna Ltda., IUNI
Educacional – UNIME Salvador Ltda., Sociedade Mantenedora
de Ensino e Cultura de Primavera do Leste Ltda., Sociedade
Mantenedora de Ensino Superior de Primavera do Leste Ltda.,
União de Faculdades do Amapá Ltda., UNIBRAS – União de
Escolas de Ensino Superior Brasileiras Ltda., UNIC Várzea
Grande – União para Desenvolvimento e Cultura de Várzea
Grande Ltda., UNIME – União Metropolitana para o
Desenvolvimento da Educação e Cultura Ltda., Pitágoras
Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda., Sistema
Pitágoras de Educação Sociedade Ltda., Projecta Educacional
Ltda., Orme Serviços Educacionais Ltda., Pax Editora e
Distribuidora Ltda., Instituto de Avaliação e Desenvolvimento
Educacional Ltda., Ágora Sistema Educacional Sociedade Ltda.,
União Metropolitana de Ensino Paranaense Ltda., Sociedade
Capixaba
de
Educação Ltda.,
Faculdade
INED
de
Londrina Ltda. e Faculdade Pitágoras de Feira de Santana
Sociedade Ltda.
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Hoper

Hoper Consultoria.

IBGC

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

IBRACON

Instituto dos Auditores Independentes do Brasil.

IES

Instituições de Ensino Superior.

IFRS

Normas contábeis internacionais (International Financial
Reporting Standards) emitidas pelo International Accounting
Standards Board.

IGP-DI

Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna, divulgado
pela Fundação Getúlio Vargas.

IGP-M

Índice Geral de Preços de Mercado, divulgado pela Fundação
Getúlio Vargas.

Índice BM&FBOVESPA ou
Ibovespa

Um dos indicadores de desempenho do mercado de ações no
Brasil. O índice é o valor atual de uma carteira teórica composta
pelas ações mais negociadas na BM&FBOVESPA representando
80% do número de negócios e do volume financeiro verificados no
mercado à vista da BM&FBOVESPA e 70% do somatório da
capitalização bursátil das empresas listadas na BM&FBOVESPA nos
últimos 12 meses anteriores à data de apuração do Ibovespa (ao
final de cada quadrimestre). O Ibovespa é constituído a partir de
uma aplicação hipotética, que reflete não apenas as variações dos
preços das ações, mas também o impacto da distribuição dos
proventos, sendo considerado um indicador que avalia o retorno
total das ações que o compõe.

INEP

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira.

INPI

Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social é autarquia cuja
finalidade é a de arrecadação, fiscalização, administração,
lançamento e normatização das seguintes contribuições: (i) das
empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada
aos segurados a seu serviço; (ii) as dos empregadores
domésticos; e (iii) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu
salário de contribuição.

Instituições Consorciadas

Determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar no
mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à
BM&FBOVESPA, bem como outras instituições financeiras
contratadas para participar da Oferta de Varejo, por meio da
assinatura de Termo de Adesão das Instituições Consorciadas ao
Contrato de Colocação. Para informações adicionais, veja a Seção
“Informações Relativas à Oferta – Instituições Participantes da
Oferta – Instituições Consorciadas” na página 85 deste Prospecto.
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Instituições Participantes da
Oferta

Os Coordenadores da Oferta, conjuntamente com o
Coordenador Contratado e com as Instituições Consorciadas.

Instrução CVM 282

Instrução CVM nº 282, de 26 de junho de 1998, e alterações
posteriores.

Instrução CVM 325

Instrução CVM nº 325, de 27 de janeiro de 2000, e alterações
posteriores.

Instrução CVM 358

Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, e alterações
posteriores.

Instrução CVM 400

Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, e
alterações posteriores.

Instrução CVM 480

Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, e alterações
posteriores.

IPCA

Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE.

IRPJ

Imposto de Renda Pessoa Jurídica.

IUNI Educacional

IUNI Educacional S.A., sociedade por ações com sede na
Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Avenida Beira
Rio, nº 3.100, CEP 78.015-000, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 33.005.265/0001-31.

Lei 4.131

Lei nº 4.131, de 03 de setembro de 1962, e alterações
posteriores.

Lei das Sociedades por Ações

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações
posteriores.

Lei de Diretrizes e Bases ou
LDB

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e alterações
posteriores.

Lei de Responsabilidade Fiscal Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, conforme
alterada.
Lei do Mercado de Valores
Mobiliários

Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e alterações
posteriores.

MEC

Ministério da Educação.

Nível 2

Segmento especial de listagem dos Níveis Diferenciados de
Governança Corporativa da BM&FBOVESPA, disciplinado pelo
Regulamento do Nível 2.

Novo FIES

A partir de 2011, o FIES passa a funcionar em um novo
formato, onde o FNDE é o novo Agente Operador do Programa
e os juros caíram para 3,4% ao ano. Além disso, o
financiamento poderá ser solicitado em qualquer período
do ano.
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Oferta

Oferta pública de distribuição primária e, se, e somente se,
houver oferta das Units Adicionais, nos termos do artigo 14,
parágrafo 2º da Instrução CVM 400, a distribuição secundária
de Units no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, nos
termos da Instrução CVM 400, mediante a coordenação dos
Coordenadores da Oferta, em regime de garantia firme de
liquidação de forma individual e não solidária, e com a
participação do Coordenador Contratado e das Instituições
Consorciadas, por eles convidadas.
Serão também realizados, simultaneamente, esforços de
colocação das Units no exterior, pelos Agentes de Colocação
Internacional e por determinadas instituições financeiras
contratadas, exclusivamente junto a investidores institucionais
qualificados residentes e domiciliados nos Estados Unidos da
América, conforme definidos na Regra 144A do Securities Act,
em operações isentas de registro previstas no Securities Act, e
a investidores nos demais países, exceto no Brasil e nos
Estados Unidos da América, em conformidade com os
procedimentos previstos no Regulamento S do Securities Act,
respeitada a legislação vigente no país de domicílio de cada
investidor e, em qualquer caso, por meio de mecanismos de
investimento regulamentados pela legislação brasileira
aplicável, especialmente pela CVM, pelo BACEN e pelo CMN.
Não foi e nem será realizado nenhum registro da Oferta ou das
Units na SEC nem em qualquer agência ou órgão regulador do
mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil.
As Units não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados
Unidos da América ou a pessoas consideradas U.S. Persons,
conforme definido no Regulamento S, exceto de acordo com
isenções de registro nos termos do Securities Act.

Oferta Primária

Distribuição pública primária de, inicialmente, 18.500.000 Units
de nossa emissão no Brasil, com esforços de colocação no
exterior, em mercado de balcão não organizado, em
conformidade com a Instrução CVM 400, a qual será
coordenadas pelos Coordenadores da Oferta e pelo
Coordenador Contratado.

Oferta Secundária

Distribuição pública secundária de 1.000.000 Units de nossa
emissão e titularidade dos Acionistas Vendedores, a serem
eventualmente distribuídas juntamente com 2.700.000 Units a
serem emitidas pela Companhia, se, e somente se, houver oferta
das Units Adicionais, nos termos do artigo 14, parágrafo 2°, da
Instrução CVM 400.

Offering Memoranda

O Preliminary Offering Memorandum para a Oferta no exterior e o
Final Offering Memorandum para a Oferta no exterior.

PIB

Produto Interno Bruto.
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PIS/PASEP

Programas de Integração Social (PIS) e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Contribuição social
calculada sobre o faturamento mensal, assim entendido o total
das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil.

Pólo de Ensino a Distância

Locais autorizados pelo MEC para a realização de atividades
presenciais nos cursos sob a modalidade de Ensino a Distância.

Prospecto ou Prospecto
Preliminar

Este Prospecto Preliminar de Distribuição Pública Primária e
Secundária de Units de nossa emissão, incluindo seus anexos.

Prospecto Definitivo

O Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária e
Secundária de Units de nossa emissão, incluindo seus anexos.

Prospectos

O Prospecto Preliminar e o Prospecto Definitivo, em conjunto.

PROUNI

Programa Universidade para Todos.

Real, real ou R$

Moeda corrente do Brasil.

Receita Bruta

A Receita Bruta é gerada pela Educação Básica e pelo Ensino
Superior. Na Educação Básica consiste em operações escolares,
serviços de avaliação educacional e da venda de material
didático para escolas associadas. No Ensino Superior, a receita
é proveniente da prestação de serviços de educação aos alunos
matriculados em cursos de graduação (bacharelado e
tecnólogo), pós graduação, cursos de extensão e outras, como:
taxas de vestibular, emissão de diploma e aluguel de espaço.

Receita Líquida

Receita Líquida é composta pela Receita Bruta descontada
pelas deduções da receita bruta.

Rede Privada

Sistema caracterizado por possuir instituições de ensino
privadas, assim entendidas as instituições mantidas e
administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito
privado, conforme estabelecido na LDB. A rede particular de
ensino geralmente é mantida por recursos próprios ou por
meio de anuidades pagas pelos alunos, englobando escolas
abertas e outras de vários tipos, como as escolas de orientação
religiosa, as escolas mantidas por sindicatos de classe ou
grupos empresariais ou, ainda, as escolas cooperativas,
mantidas por grupos de pais de alunos.

Rede Projecta

Sistema de Ensino destinado à Rede Pública. Nossa proposta
de valor consiste em uma solução integrada que abrange (a)
coleções de livros baseadas em projeto pedagógico
estruturado; (b) serviços e treinamento aos professores das
escolas credenciadas; (c) suporte de tecnologia educacional e
ferramentas multimídia para suporte ao ensino; (d) avaliação
do Sistema de Ensino; e (e) ferramentas de apoio à gestão
da escola.
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Rede Pública

Sistema caracterizado por possuir instituições de ensino
públicas, assim entendidas as instituições criadas ou
incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder Público,
conforme estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (LDB), de 1996. A rede pública de ensino subdividese entre sub-redes federal, estaduais ou municipais.

Regra 144A

Rule 144A do Securities Act.

Regulamento S

Regulation S do Securities Act.

Regulamento do Nível 2

Regulamento de Listagem do
Corporativa da BM&FBOVESPA.

Resolução CMN 2.689

Resolução do CMN nº 2.689, de 26 de janeiro de 2000,
conforme alterada.

Santander

Banco Santander (Brasil) S.A.

SEC

Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos.

Securities Act

Securities Act de 1933 dos Estados Unidos, conforme alterado.

SELIC

Taxa básica de juros, referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia, divulgada pelo Comitê de Política
Monetária.

Sistemas de Ensino

Sistemas de Ensino para Escolas de Educação Infantil (dos três
aos cinco anos de idade), Fundamental I e II (dos seis aos 14
anos de idade) e Ensino Médio (15 aos 17 anos de idade), da
Rede Privada e da Rede Pública, através das nossas redes
Pitágoras e Projecta, respectivamente. Temos uma solução
integrada que abrange:
(I)

Nível

2

de

Governança

Coleções de um material didático composto por livros de

texto, livros de exercício e apostilas, num total de 1.025
publicações, baseadas em um projeto pedagógico
estruturado com 40 anos de tradição;

(II) Treinamento contínuo a professores e serviços para as
Escolas Associadas, que incluem, entre outros, a consultoria
na gestão da escola e eventos direcionados aos professores,
pais, alunos e diretores das Escolas Associadas;
(III) Tecnologia educacional e ferramentas multimídia para
suporte ao ensino; e
(IV) Sistema próprio e diferenciado de avaliação das Escolas
Associadas, através do nosso Instituto INADE.
TJLP

Taxa de Juros de Longo Prazo, divulgada pelo CMN.

UNESCO

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura.
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Unidades

Estabelecimentos de cada instituição de ensino.

Units

Certificados de depósitos de ações, representando, cada Unit,
uma Ação Ordinária de nossa emissão e seis Ações
Preferenciais de nossa emissão, livres e desembaraçadas de
todos e quaisquer ônus ou gravames, a serem distribuídos no
âmbito da Oferta.

Universidades

Instituições pluridisciplinares de formação dos quadros
profissionais de nível superior, pesquisa, de extensão e de
domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por (i)
produção intelectual institucionalizada mediante o estudo
sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do
ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional;
(II) um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação
acadêmica de mestrado ou doutorado; (iii) um terço do corpo
docente em regime de tempo integral.
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA
Identificação

Kroton Educacional S.A., sociedade por ações
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
do Ministério da Fazenda sob o nº
02.800.026/0001-40,
e
com
seus
atos
constitutivos arquivados na Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais sob o NIRE
31.300.025.187, registrada com companhia
aberta perante a CVM.

Registro na CVM

Estamos registrados na CVM sob o nº 17973.

Sede

Localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais, na Rua Santa Madalena Sofia, nº 25,
4º andar, sala 01, Bairro Vila Paris, CEP 30.380-650.

Diretoria de Relações
com Investidores

A nossa Diretoria de Relações com Investidores
está localizada na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Alameda Santos, nº 787, 1º
andar, CEP 01419-001. O responsável por esta
diretoria é o Sr. Carlos Alberto Bolina Lazar. O
telefone do Departamento de Relações com
Investidores é (11) 3775-2288, o Fac-símile é
(11) 3775-2010 e o e-mail é dri@kroton.com.br.

Auditores Independentes
da Companhia

Deloitte
Touche
Tohmatsu
Auditores
Independentes para o exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2010 e para o período de
três meses encerrado em 31 de março de 2011,
e
PricewaterhouseCoopers
Auditores
Independentes para o exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2009 e 2008.

Títulos e Valores Mobiliários
Emitidos

As nossas units estão listadas na BM&FBOVESPA Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BM&FBOVESPA”) sob o símbolo “KROT11”, no
segmento denominado Nível 2.

Jornais nos quais divulga
informações

As publicações por nós realizadas, em
decorrência da Lei das Sociedades por Ações,
são divulgadas no Diário Oficial do Estado de
Minas Gerais e no jornal Valor Econômico.

Sites na Internet

Nosso
site
na
internet
é:
http://www.kroton.com.br.
As
informações
constantes do nosso site não são parte
integrante deste Prospecto, nem se encontram
incorporadas por referência a este.
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DOCUMENTOS INCORPORADOS POR REFERÊNCIA
Os seguintes documentos, conforme arquivados na CVM, são incorporados por referência a este
Prospecto:
•

Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao Exercício Social encerrado em 31 de
dezembro de 2010 e 2009 (reapresentadas com base nas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil
vigentes em 31 de dezembro de 2010) e respectivos relatórios de auditoria dos Auditores
Independentes;

•

Informações Financeiras Trimestrais da Companhia relativas ao período de três meses
encerrado em 31 de março de 2011 e respectivo relatório de revisão dos Auditores
Independentes; e

•

Formulário de Referência, em sua versão 7 de 2011, preparado de acordo com a Instrução CVM
480 e atualizado até 20 de junho de 2011.

Os documentos incorporados por referência a este Prospecto podem ser obtidos na sede social da
Companhia, por e-mail ou em seu website, ou no site da CVM, conforme abaixo indicado:
Kroton Educacional S.A.
Diretoria de Relações com Investidores
Alameda Santos, n° 787, 1º andar
01419-001, São Paulo, SP
dri@kroton.com.br
www.kroton.com.br/ri
Acessar o site www.kroton.com.br/ri. Para obter informações sobre:
•

Demonstrações Financeiras: no menu principal, localizado na parte superior da tela principal e
logo abaixo do logotipo da Companhia, clicar em “CENTRAL DE RESULTADOS” e na sequência
clicar em “ARQUIVOS”. Selecione o ano “2010” e o período “4T10” e, por fim, consultar o
arquivo “DFP 2010” datado de 21 de março de 2011.

•

Formulário ITR: no menu principal, localizado na parte superior da tela principal e logo abaixo
do logotipo da Companhia, clicar em “CENTRAL DE RESULTADOS” e na sequência clicar em
“ARQUIVOS”. Selecione o ano “2011” e o período “1T11” e, por fim, consultar o arquivo “ITR
1T11” datado de 17 de maio de 2011.

•

Formulário de Referência: no menu principal, localizado na parte superior da tela principal e
logo abaixo do logotipo da Companhia, clicar em “DOCUMENTOS CVM” e na sequência clicar
em “FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA”. Por fim, consultar o arquivo “Formulário de Referência
2011” datado de 20 de junho de 2011.
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Comissão de Valores Mobiliários – CVM
www.cvm.gov.br
As demonstrações financeiras, o Formulário ITR e o Formulário de Referência da Companhia, acima
mencionados, podem ser obtidos no site na CVM, conforme especificado abaixo:
Acessar o site www.cvm.gov.br. Clicar em “ACESSO RÁPIDO”, e em seguida em “Companhias
abertas e estrangeiras”, “ITR, DFP, IAN, IPE, FC, FR e outras Informações”. Inserir o nome da
Companhia e clicar em “Continuar”. Posteriormente, clicar no nome da Companhia. Para obter
informações sobre:
•

Demonstrações Financeiras: clicar em “Dados Econômico-Financeiros” e, por fim, consultar o
arquivo entregue em 25 de março de 2011, às 14:43 horas.

•

Formulário ITR: clicar em “ITR” e, por fim, consultar o arquivo entregue em 30 de maio
de 2011.

•

Formulário de Referência: clicar em “Formulário de Referência” e, por fim, consultar a versão 7
de 2011, entregue em 20 de junho de 2011.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E PERSPECTIVAS SOBRE O
FUTURO
Este Prospecto contém estimativas e perspectivas para o futuro, principalmente nas seções
“Sumário da Companhia” e “Fatores de Risco” nas páginas 19 e 94, respectivamente, e nas Seções
4 - “Fatores de risco” e 5 - “Riscos de mercado” do nosso Formulário de Referência, incorporado
por referência a este Prospecto.
As estimativas e perspectivas sobre o futuro têm por embasamento, em grande parte, expectativas
atuais e projeções concernentes a eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou possam
afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes, além daqueles discutidos neste Prospecto,
podem impactar adversamente nossos resultados, tais como previstos nas estimativas e
perspectivas sobre o futuro. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes:
•

as condições comerciais, econômicas e políticas no Brasil;

•

as mudanças na situação financeira de nossos alunos e nas condições competitivas no setor de
Ensino Superior e educação profissional, presencial e a distância; bem como de nossas Escolas
Associadas no setor de Educação Básica;

•

nosso nível de capitalização e endividamento;

•

a inflação, a deflação, as flutuações da taxa de juros e as mudanças no nível de desemprego;

•

alterações na regulamentação governamental do setor de Ensino Superior e educação
profissional, presencial e à distancia; e no setor de Educação Básica;

•

as intervenções do governo no setor de Ensino Superior e educação profissional, presencial e à
distancia; e no setor de Educação Básica, que poderão resultar em mudanças no ambiente
econômico, tributário, tarifário ou regulador no Brasil;

•

nossa capacidade de obter financiamento para nossos projetos e planos de aquisição;

•

nossa capacidade de ser bem sucedidos em nossa estratégia de negócios, incluindo identificar
novas localidades para novas unidades;

•

nossa capacidade de identificar novas localidades para novas Unidades;

•

nossa capacidade de acompanhar e se adaptar às mudanças tecnológicas no setor educacional,
principalmente no que diz respeito ao Ensino a Distância;

•

nossa capacidade de investir no desenvolvimento de material didático e a aceitação de nossos
produtos pelo mercado;

•

nossa disponibilidade, os termos, as condições e a oportunidade para obter e manter
autorizações governamentais;

•

nossa capacidade de integrar as Instituições de Ensino Superior que adquirimos recentemente,
bem como aquelas que eventualmente venhamos a adquirir;

•

nossa capacidade de aproveitar todos os benefícios esperados das aquisições que realizamos;

•

nossa capacidade de continuar atraindo novos alunos e mantê-los matriculados;

•

nossa capacidade de manter a qualidade acadêmica de nossos cursos;
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•

a disponibilidade de funcionários experientes;

•

a redução no número de alunos matriculados ou no valor das mensalidades; e

•

outros fatores de risco discutidos na Seção “Fatores de Risco” e nos itens “4. Fatores de Risco”
e “5. Riscos de Mercado” do Formulário de Referência, incorporado por referência a este
Prospecto.

Essa lista de fatores de risco não é exaustiva e outros riscos e incertezas podem causar resultados
que podem vir a ser substancialmente diferentes daqueles contidos nas estimativas e perspectivas
sobre o futuro. As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “deverá”, “visa”, “estima”, “continua”,
“antecipa”, “pretende”, “espera” e outras similares têm por objetivo identificar estimativas e
perspectivas para o futuro. As considerações sobre estimativas e perspectivas para o futuro incluem
informações pertinentes a resultados e projeções, estratégia, planos de financiamentos, posição
concorrencial, dinâmica setorial, oportunidades de crescimento potenciais, os efeitos de
regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e perspectivas para o futuro
referem-se apenas à data em que foram expressas, e nem nós, nem os Acionistas Vendedores e
nem o Coordenador Líder assumem a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer
dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer
outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e perspectivas para o
futuro constantes neste Prospecto podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações,
os investidores não devem tomar suas decisões de investimento exclusivamente com base nas
estimativas e perspectivas para o futuro contidas neste Prospecto.

18

SUMÁRIO DA COMPANHIA
ESTE SUMÁRIO É APENAS UM RESUMO DAS INFORMAÇÕES DA COMPANHIA. AS
INFORMAÇÕES COMPLETAS SOBRE A COMPANHIA ESTÃO NO FORMULÁRIO DE
REFERÊNCIA, LEIA-O ANTES DE ACEITAR A OFERTA.
Este sumário contém um resumo de nossas atividades e nossas informações financeiras e
operacionais, não pretendendo ser completo nem substituir o restante desde Prospecto e do
Formulário de Referência. Este sumário não contém todas as informações que o investidor deve
considerar antes de investir em nossas Units. Antes de tomar sua decisão em investir em nossas
Units, o investidor deve ler cuidadosamente e atenciosamente todo o Prospecto e o Formulário de
Referência, incluindo as informações contidas nas seções “Considerações Sobre Estimativas e
Perspectivas sobre o Futuro”, “Apresentação das Informações Financeiras” e “Fatores de Risco” nas
páginas 17, 49 e 94 deste Prospecto, nas seções “Informações Financeiras Selecionadas”, “Fatores
de Risco” e “Comentários dos Diretores”, contidas nos itens “3”, “4”, “5” e “10”, respectivamente,
do Formulário de Referência, bem como as nossas demonstrações financeiras e suas respectivas
notas explicativas incluídas neste Prospecto. Ainda, atestamos que as informações constantes neste
Sumário da Companhia são consistentes com o nosso Formulário de Referência, nos termos do
inciso II, §3º, do artigo 40 da Instrução CVM 400, anexo a este Prospecto.
Visão Geral
Somos uma das maiores organizações educacionais privadas, com fins lucrativos, do Brasil, de
acordo com a Hoper, com atuação no setor educacional brasileiro há mais de 45 anos, tendo
iniciado as nossas atividades no ano de 1966. Acreditamos que nosso modelo de negócio é
abrangente e diferenciado, atendendo mais de 370 mil alunos no Ensino Superior e Sistemas de
Ensino para Educação Básica, o que representou cerca de 80% e 20% respectivamente, da nossa
Receita Líquida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010. Se observarmos o
período de três meses findo em 31 de março de 2011, essa proporção foi de 69% e 31%
respectivamente, o que não é representativo, devido ao efeito de sazonalidade do nosso negócio de
Educação Básica. No Ensino Superior, oferecemos cursos de graduação e de pós-graduação nos
formatos presencial e a distância. Na Educação Básica oferecemos às Escolas Associadas Sistemas
de Ensino que compreendem material didático, serviços de treinamento, avaliação e tecnologia
educacional, os quais acreditamos que estejam suportados por um robusto e eficiente modelo
pedagógico.
Temos uma presença nacional, contando com 37 campi no Ensino Superior, localizados em 9
Estados e em 27 municípios do Brasil.
Apresentamos um grande crescimento no número de alunos e em receita líquida. De 2008 a 2010,
a nossa base de alunos no Ensino Superior cresceu a uma taxa composta anual de 41%, enquanto
na Educação Básica, a taxa composta anual foi de 13%. A nossa receita líquida consolidada cresceu
a uma taxa média anual de 44% durante este mesmo período, apresentando uma taxa média anual
de 56% no Ensino Superior e 15% na Educação Básica. Se analisarmos o período de 2009 a 2010,
a nossa receita líquida consolidada cresceu 76%, 101% no Ensino Superior e 17% na Educação
Básica.
Em comparação entre o primeiro trimestre de 2010 e o primeiro trimestre de 2011, apresentamos
crescimento de 4% em nossa base de alunos de ensino superior e 6% em nossa base de alunos da
educação básica. Se compararmos o primeiro trimestre de 2010 com 30 de abril de 2011, esse
crescimento foi de 8% e 6% respectivamente. Entre o primeiro trimestre de 2010 e o primeiro
trimestre de 2011, nossa receita líquida consolidada cresceu 36,7%, apresentando taxa de
crescimento de 50,7% no ensino superior e 13,1% no ensino básico.
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Apresentamos abaixo a nossa presença no Ensino Superior e na Educação Básica:
Ensino Superior – 37 campi

Educação Básica – 771 Escolas Associadas
(Número de Escolas Associadas por Estado)

Macapá (AP)
São Luís (MA)
Maceió (AL)
Lauro de Freitas (BA)
Salvador (BA)
Itabuna (BA)
Feira de Santana (BA)
Teixeira de Freitas (BA)

Cuiabá (MT) 3 unidades
Sinop (MT) 2 unidades
Rondonópolis (MT) 2 unidades
Tangará da Serra(MT)
Várzea Grande (MT)
Primavera do Leste (MT)

Jundiaí (SP)
Votorantim (SP)
Londrina (PR)

Linhares (ES)
Guarapari (ES)
Betim (MG)
Ipatinga (MG)
Belo Horizonte(MG) 7 unidades
Contagem (MG)
Poços de Caldas (MG)
Uberlândia (MG)
Divinópolis (MG)
Governador Valadares (MG)

A nossa atual plataforma educacional de Ensino Superior foi consolidada pela aquisição de 19
instituições de Ensino Superior entre o final de 2007 e 2008, e que foram integradas à plataforma
de negócios da Kroton. Em março de 2010, concluímos a importante aquisição do Grupo IUNI que
permitiu à Companhia dobrar seu número de alunos no Ensino Superior. A alta administração do
Grupo IUNI se manteve na gestão da Companhia, e um completo processo de integração e
reestruturação foi concluído em agosto de 2010, cerca de quatro meses após a aquisição. Esta
reestruturação, contou, entre outras medidas, com as seguintes mudanças: (i) um novo modelo
acadêmico; (ii) um novo processo de controle orçamentário; (iii) total integração dos sistemas
financeiro e acadêmico; (iv) reestruturação organizacional; e (v) reestruturação e reversão de
performance de algumas das unidades Pitágoras. Como resultado, verificou-se uma mudança
estrutural na nossa performance a partir de agosto de 2010 e a criação de uma plataforma de
educação preparada para um processo acelerado de crescimento orgânico e por meio de aquisições
nos próximos anos.
Até a data deste Prospecto, atendíamos a (i) 89,1 mil alunos no Ensino Superior e 771 Escolas
Associadas no Brasil, além de cinco Escolas Associadas no Japão e uma Escola Associada no
Canadá, com um total de 281,6 mil alunos na Educação Básica; (ii) 23 faculdades com a marca
Pitágoras, dez faculdades com a marca UNIC, três faculdades com a marca UNIME e uma faculdade
com a marca FAMA.

Ensino Superior
No Ensino Superior, em termos de receita líquida, somos o quinto maior Grupo Educacional Privado
no Brasil (segundo estudo da Hoper de 2010). Oferecemos produtos e serviços na modalidade
presencial e a distância, tendo como missão prestar um serviço de qualidade, principalmente para
jovens trabalhadores e adultos das classes média, média-baixa e baixa, por meio de nosso modelo
acadêmico padronizado e suportado por um relevante componente tecnológico, tendo por objetivo
maximizar a empregabilidade dos nossos alunos.
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(i) Ensino Superior Presencial: Temos uma oferta completa, com 380 cursos de Graduação com
duração de 2 a 6 anos, e 255 cursos de Pós-Graduação com duração de 1 a 1,5 anos, em todas
as áreas do saber. São oferecidos os seguintes cursos e programas: (i) Graduação
(Bacharelados, Licenciaturas e Cursos Superiores de Tecnologia); (ii) Pós-Graduação lato
sensu; (iii) Pós-Graduação stricto sensu; e (iv) Extensão. De acordo com IBGE e censo do MEC
de 2009, somos atualmente uma das maiores faculdades de engenharia do Brasil (que
acreditamos ser uma das áreas de maior potencial de crescimento no Ensino Superior), com
uma participação de mercado 2,4 vezes maior comparada ao nosso mercado total na
Graduação. Temos também uma posição de liderança em várias das regiões onde atuamos com
cerca de 44% das nossas unidades em regiões onde somos líderes e 74% das nossas unidades
em regiões onde estamos entre as três primeiras posições.
(ii) Ensino Superior a Distância: No final de 2010, implementamos a modalidade de pós-graduação a
distância, com 18 cursos oferecidos e 121 pólos já instalados. Para a graduação a distância, temos
um projeto estruturado e acreditamos que a aprovação pelo MEC aconteça no início de 2012.
Pretendemos desenvolver uma oferta completa de cursos, com o apoio de uma ampla rede de
pólos, por meio de nossa rede de 771 Escolas Associadas e de nossos 37 campi de Ensino Superior.

Mercado de Ensino Superior
Acreditamos no grande potencial de crescimento do setor de Ensino Superior no Brasil, que
apresentou um total de 5,95 milhões de matrículas em 2009, de acordo com o Censo da Educação
Superior do MEC/INEP e cresceu a uma taxa média anual de 6,5% entre 2007 e 2009,
especialmente pelos seguintes fatores:
(i) Aumento da taxa de penetração bruta do Ensino Superior (nas modalidades presencial e a
distância): de acordo com estudo da UNESCO publicado em 2009, que foi de 30%, e corresponde à
divisão de todos os alunos matriculados no Ensino Superior sobre o total da população de brasileiros
entre 18 e 24 anos, comparado com 82% nos Estados Unidos, 67% na Argentina e 52% no Chile.
Adicionalmente, o Ensino a Distância, que é uma modalidade de Ensino Superior com uma
mensalidade inferior à do Ensino Presencial, cresceu 54% entre o ano de 2002 e 2009, contando
com 838 mil alunos matriculados em 2009, segundo dados do INPE/MEC, o que representa apenas
16,4% do total das matrículas no Ensino Superior.
(ii) Fatores macroeconômicos: (a) crescimento econômico brasileiro; (b) demanda por mão-deobra qualificada; (c) crescimento da renda disponível, devido ao aumento da oferta de
empregos e da população economicamente ativa, resultando no crescimento da Classe C no
Brasil, nosso público alvo (cerca de 29 milhões de novos indivíduos na Classe C de 2003 a
2009, segundo dados da FGV/IBRE de 2010).
(iii) Aumento da renda média após graduação no Ensino Superior: pesquisa realizada pela OCDE –
Organização para Cooperação do Desenvolvimento Econômico – em 2009 demonstra que um
curso de graduação aumenta a renda do graduado em média em 168% e acreditamos que esse
fato estimulará um crescimento significativo da demanda.
(iv) Incentivo dos órgãos governamentais à formação superior: o Governo Federal tem incentivado o
crescimento do mercado de Ensino Superior por meio de programas de isenção fiscal (PROUNI) e
de financiamento estudantil (novo FIES), este último reformulado em 2010.
(v) Mercado altamente fragmentado: as 20 maiores instituições privadas de Ensino Superior no
Brasil (responsáveis por 23% do total de alunos matriculados) apresentavam uma média de
aproximadamente 43,1 mil alunos matriculados, ao passo que nas outras 1.964 instituições
privadas (responsáveis por 77% do total de alunos matriculados) cada uma apresentava uma
média de 1,5 mil alunos matriculados, de acordo com dados do MEC de 2008.
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Adicionalmente, entendemos que o Ensino Superior a distância, que no Brasil cresceu a 15,1% ao
ano, para mais de 838 mil alunos em 2009, deva constituir-se num importante condutor de
crescimento de nossas operações.

Sistemas de Ensino para Educação Básica
Somos um dos maiores Grupos Educacionais em Sistemas de Ensino para a Educação Básica (de
acordo com estudo da Hoper de 2010), com 281,6 mil alunos em 31 de março de 2011, e
oferecemos Sistemas de Ensino para Escolas de Educação Infantil (para crianças entre três e cinco
anos de idade), Fundamental I e II (entre seis e 14 anos de idade) e Ensino Médio (15 aos 17 anos
de idade), do setor privado e público, por meio das nossas redes Pitágoras e Projecta,
respectivamente. Temos uma solução integrada que abrange:
(i) Coleções de material didático composto por livros de texto, livros de exercício e apostilas, num
total de 1.025 publicações, baseadas em um projeto pedagógico estruturado com 40 anos de
tradição;
(ii) Treinamento contínuo a professores e serviços para as Escolas Associadas, que incluem, entre
outros, a consultoria na gestão da escola e eventos direcionados aos professores, pais, alunos e
diretores das Escolas Associadas;
(iii) Tecnologia educacional e ferramentas multimídia para suporte ao ensino; e
(iv) Sistema próprio e diferenciado de avaliação das Escolas Associadas, por meio do nosso
Instituto INADE (Instituto de Avaliação e Desenvolvimento Educacional).
Temos também dois Colégios próprios de Educação Básica localizados nas cidades de Belo
Horizonte, no Estado de Minas Gerais, e São Luis, no Estado do Maranhão, cuja principal função
consiste em apresentar e expor as soluções educacionais dos nossos Sistemas de Ensino para as
Escolas Associadas e potenciais Escolas Associadas. Oferecemos também contratos de operação de
escolas a algumas grandes empresas brasileiras direcionadas aos seus funcionários.

Mercado de Educação Básica
Acreditamos no grande potencial de crescimento do mercado de Sistemas de Ensino para Educação
Básica no Brasil. De acordo com o Censo da Educação do MEC/INEP, em 2009, o Brasil apresentou
um total de 52,6 milhões de matrículas na Educação Básica, dos quais 45,3 milhões estão na rede
Pública e 7,3 milhões na rede Privada. Considerando os nove maiores sistemas de ensino do Brasil,
apenas cerca de 2,6 milhões utilizam sistemas de ensino estruturados como os oferecidos por nós,
o que indica uma baixa taxa de penetração média que estimamos em cerca de 5% na rede Pública
e 30% na rede Privada. O setor está se profissionalizando significativamente e acreditamos que os
principais resultados de avaliação tanto na rede Privada quanto na rede Pública, dentre eles o
ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica), comprovam a maior eficácia dos nossos Sistemas de Ensino, o que nos faz prever a sua
maior penetração nas redes públicas e privadas.
Indicadores Financeiros e Operacionais
A tabela abaixo contém alguns de nossos principais indicadores financeiros e operacionais para os
exercícios sociais encerrado em 31 de dezembro de 2010 e 2009 e para os períodos de três meses
encerrados em 31 de marco de 2011 e em 31 de março de 2010.
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Em 31 de
março de
2011
2010
Ensino Superior
Número de alunos ................
Ticket (em R$) .....................
Receita líquida ......................
Educação Básica
Número de alunos ................
Número de escolas ...............
Ticket (em R$) .....................
Receita líquida ......................
Ebitda(1) ...............................

Variação
2010/2011
(%)

Em 31 de
dezembro de
2010
2009

Variação
2009/2010
(%)

89.108
504,3
134.807

88.349
516,8
89.438

0,9
(2,4)
50,7

85.367
499,2
479.130

43.612
475,0
238.082

95,7
6,2
101,2

281.552
777
375,2
60.204
47.432

265.000
727
350,0
53.253
25.248

6,2
6,9
7,2
13,1
87,9

265.000
727
349,7
120.551
2.499

226.600
654
333,0
103.097
(4.222)

16,9
10,2
5,0
16,9
(159,2)

4.163
51.595
Ebitda ajustado(2) ...............
(Prejuízo) / Lucro líquido .......
32.256
59.223
Endividamento líquido(3) ........
Endividamento total(4) ...... 94.265
Circulante ............................
38.369
Não Circulante ......................
55.896

1.701
26.949
18.325
85.507
21.653
8.010
13.643

144,8
91,5
76
(30,7)
335,3
379
309,7

10.375
12.874
(29.623)
(57.668)
91.271
34.046
57.225

2.498
(1.724)
(8.013)
395.515
14.869
5.165
9.704

315,3
(846,8)
269,7
(114,4)
513,8
559,2
489,7

(+) juros e multas sobre
mensalidades em atraso...

(1)

(2)

(3)
(4)

Calculamos o EBITDA como lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social, do resultado financeiro, das despesas
financeiras líquidas, das despesas de depreciação e amortização. O EBITDA não é uma medida de desempenho financeiro segundo as
práticas contábeis adotadas no Brasil ou IFRS, tampouco deve ser considerado isoladamente, ou como uma alternativa ao lucro líquido,
como medida operacional, ou alternativa aos fluxos de caixa operacionais, ou como medida de liquidez. Outras empresas podem calcular
o EBITDA de maneira diferente de nós. Em razão de não serem consideradas para o seu cálculo o resultado financeiro, o imposto de
renda, a contribuição social, a depreciação e a amortização, o EBITDA funciona como um indicador de nosso desempenho econômico
geral, que não é afetado por flutuações das taxas de juros, alterações das alíquotas do imposto de renda e da contribuição social ou dos
níveis de depreciação e amortização. Consequentemente, acreditamos que o EBITDA funciona como uma ferramenta significativa para
comparar, periodicamente, o nosso desempenho operacional, bem como para embasar determinadas decisões de natureza
administrativa. Uma vez que o EBITDA não considera certos custos intrínsecos aos nossos negócios, que poderiam, por sua vez, afetar
significativamente os nossos lucros, tais como o resultado financeiro, impostos, depreciação, dispêndios de capital e outros encargos
correspondentes, o EBITDA apresenta limitações que afetam o seu uso como indicador da nossa rentabilidade. Para uma conciliação
entre o EBITDA e o nosso lucro líquido, vide seção 3.2 do Formulário de Referência.
O EBITDA Ajustado é uma resultante do EBITDA, somado à receitas financeiras decorrentes de multas e juros sobre mensalidades pagas
em atraso. O EBITDA Ajustado não é uma medida desempenho financeiro segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil ou IFRS,
tampouco deve ser considerado isoladamente, ou como uma alternativa ao lucro líquido, como medida operacional, ou alternativa aos
fluxos de caixa operacionais, ou como medida de liquidez. Outras empresas podem calcular o EBITDA Ajustado de maneira diferente de
nós. Em razão de não serem consideradas para o seu cálculo o resultado financeiro, o imposto de renda, a contribuição social, a
depreciação e a amortização, o EBITDA Ajustado funciona como um indicador de nosso desempenho econômico geral, que não é afetado
por alterações das alíquotas do imposto de renda e da contribuição social ou dos níveis de depreciação e amortização.
Consequentemente, acreditamos que o EBITDA Ajustado funciona como uma ferramenta significativa para comparar, periodicamente, o
nosso desempenho operacional, bem como para embasar determinadas decisões de natureza administrativa. Uma vez que o EBITDA
Ajustado não considera certos custos intrínsecos aos nossos negócios, que poderiam, por sua vez, afetar significativamente os nossos
lucros, tais como o resultado financeiro, impostos, depreciação, dispêndios de capital e outros encargos correspondentes, o EBITDA
Ajustado apresenta limitações que afetam o seu uso como indicador da nossa rentabilidade.
Refere-se ao saldo de empréstimos e financiamentos reduzido do saldo de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários.
Refere-se ao saldo de empréstimos e financiamentos.

A nossa performance em 2010 é caracterizada por dois períodos distintos, o período pré-integração
do IUNI Educacional (janeiro a julho de 2010) e o período pós-integração do IUNI Educacional
(agosto a dezembro de 2010). A aquisição do IUNI Educacional foi concluída em março de 2010 e,
desta data a julho de 2010, foi conduzido um projeto de integração das duas operações; a partir de
agosto de 2010, a operação passou a ser conduzida de forma totalmente integrada. Os principais
efeitos percebidos na empresa com esta integração foram: (i) o desligamento de 1.079
funcionários, dos quais 449 eram professores e 630 eram funcionários técnico-administrativos;
(ii) unificação do Projeto Pedagógico e das matrizes curriculares de todos os cursos de graduação
de Ensino Superior; e (iii) redução significativa de custos e despesas nas unidades de Ensino
Superior e no Corporativo.
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NOSSOS PONTOS FORTES
Acreditamos que nossos principais pontos fortes são os seguintes:

Modelo de gestão centralizado e padronizado com ganhos de escala. Possuímos elevado

nível de centralização e padronização de nossos serviços e processos, o que nos permite alcançar
ganhos de escala e continuar crescendo com ganhos adicionais de eficiência, já que a nossa atual
estrutura corporativa está preparada para atender uma operação ainda maior. Todas as nossas
atividades de suporte (back-office) são centralizadas em uma estrutura corporativa de serviços
compartilhados. Adicionalmente, o nosso modelo acadêmico, no Ensino Superior e no Sistema de
Ensino para a Educação Básica, é padronizado, sendo utilizado de forma consistente em todas as
nossas unidades de Ensino Superior e em todas as nossas Escolas Associadas, o que possibilita a
expansão de nossa operação em ritmo acelerado com a manutenção da qualidade do ensino em
todos os nossos campi e Escolas Associadas, independentemente da sua localização geográfica e de
se tratar ou não de uma unidade adquirida.

Plataforma educacional com sinergias entre o Ensino Superior e a Rede de Educação
Básica. Possuímos uma rede de 771 Escolas Associadas na Educação Básica, em todos os Estados do

Brasil, que podemos utilizar como pólos de Ensino a Distância nos nossos negócios de Ensino Superior
de graduação e pós-graduação, e nos colocaria como o Grupo Educacional com a maior rede de pólos
de Ensino a distância do Brasil. Acreditamos que a nossa rede de Escolas Associadas é um diferencial,
visto que: (i) viabiliza uma relevante capilaridade para oferta de nossos cursos a distância, uma vez
que pela legislação brasileira os cursos a distância exigem atividades presenciais, como a realização
de provas; (ii) reforça o relacionamento de longo prazo e fortalece a fidelização com as Escolas
Associadas, pois gera uma fonte de receita adicional, não conflitando com a condução normal das
suas atividades de Educação Básica; e (iii) minimiza a necessidade de investimentos da Companhia
para implementação dos pólos de Ensino a Distância, já que a grande maioria das Escolas Associadas
têm estrutura física adequada para implementação dos cursos de Ensino a Distância.

Presença nacional com marcas fortes e qualidade acadêmica. Nossos produtos e serviços
são oferecidos por meio de marcas líderes, que se destinam a diferentes públicos-alvo nas regiões e
nos segmentos de negócios que atuamos:
Ensino Superior
Marcas fortes. Uma de nossas principais marcas, Pitágoras, tem elevada visibilidade e alto grau de

reconhecimento, sempre associada a atributos de qualidade no Ensino Superior, comprovados pela
pesquisa da Copérnicus realizada em 2010, em cinco municípios onde atuamos. A nossa marca
Universidade de Cuiabá ou UNIC, foi considerada Top of Mind na categoria Educação nos últimos
cinco anos consecutivos, de acordo com a Revista de Mato Grosso. Adicionalmente, o nosso MBA
em Finanças foi considerado um dos 30 melhores MBAs do Brasil, de acordo com a Revista Você
S.A., publicada em 2010.

Satisfação. A Companhia é reconhecida pela satisfação dos seus alunos no Ensino Superior. Em
pesquisa realizada pelo instituto Vox Populi em 2010, cerca de 91,7% dos nossos alunos afirmam
estar satisfeitos ou muito satisfeitos com a Faculdade em que estudam.
Qualidade. Nossos cursos de graduação, que se caracterizam como nossos principais serviços para
o Ensino Superior, são oferecidos por meio de um modelo acadêmico diferenciado, com os
seguintes destaques:
(i) empregabilidade: os projetos pedagógicos de nossos cursos de graduação são desenvolvidos por
meio de uma metodologia acadêmica que acreditamos ser inovadora, em que o conteúdo de cada
curso é definido de acordo com a competência necessária à execução de determinada atividade
profissional, maximizando a aderência do curso à realidade.
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(ii) apoio do Ensino a Distância no Ensino Presencial: os cursos presenciais, além da carga horária
em sala de aula, também têm suporte de atividades a distância para complementação dos
conteúdos mínimos exigidos pelas diretrizes curriculares nacionais.
(iii) boa avaliação: conseguimos avaliação acima da média regional no Índice Geral de Cursos ou
IGC, em 2009, em várias das nossas principais regiões de atuação, incluindo Mato Grosso,
Bahia e Amapá. Ainda, 63% dos nossos alunos de Ensino Superior das principais regiões em
que atuamos obtiveram nota ENADE entre 3 e 5, comparado com 61% dos alunos de outras
instituições de ensino superior.

Utilização de ferramentas de tecnologia para suporte ao ensino: utilizamos diferentes ferramentas

como portais web que facilitam a comunicação entre alunos e professores e a troca de material
acadêmico antes e depois das aulas. Possuímos também uma biblioteca virtual com 3.500 aulas de
Matemática, Física, Química e Biologia gravadas em 2D e 3D para nivelamento dos nossos alunos
de Ensino Superior e alunos egressos da Educação Básica.

Educação Básica
(i) Um modelo pedagógico com mais de 40 anos de tradição: composto por material didático
padronizado, rígido monitoramento de resultados e um forte complemento de tecnologia
educacional, composto por portal web, projetos web e objetos de aprendizagem em 2D e 3D.
(ii) Relacionamento de sucesso com as Escolas Associadas comprovado por: (a) uma taxa média
de renovação anual dos contratos de 93% nos últimos três anos; (b) cerca de 75% das nossas
Escolas Associadas têm contrato com a Companhia há mais de três anos; e (c) uma taxa de
satisfação de 90% das nossas Escolas Associadas com os nossos Sistemas de Ensino, de acordo
com Pesquisa IBOPE realizada em 2010.
(iii) Marca forte: nossa principal marca para a Educação Básica, Pitágoras, tem alto grau de
reconhecimento em todo o País, comprovado pela pesquisa da Copérnicus realizada entre maio
e junho de 2010 em sete das principais regiões onde atuamos, que indicou (a) nível superior de
reconhecimento da nossa marca frente aos nossos concorrentes e (b) elevado nível de
lembrança espontânea por parte de pais de alunos da Educação Básica.
(iv) Qualidade reconhecida por meio de resultados concretos em diversas avaliações. De acordo com
os resultados do ENEM em 2009, 62% das nossas Escolas Associadas classificaram-se entre as três
primeiras escolas do município e 90% classificaram-se acima da média nacional. Adicionalmente, o
resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica ou IDEB, para as nossas Escolas
Associadas do setor público evoluiu de 4.5 para 5.2, que é um indicador acima da média nacional.

Experiência reconhecida na aquisição e integração de instituições de Ensino Superior
adquiridas. Temos forte experiência em conduzir processos de aquisição de instituições de Ensino

Superior. No período compreendido entre o final de 2007 e 2008, conduzimos 19 processos de
aquisição de Instituições de Ensino Superior de pequeno ou médio porte e, em março de 2011,
concluímos a aquisição do Grupo IUNI. Em razão da integração bem sucedida, houve um aumento
substancial das margens e criação de valor para toda a Companhia, sem impactar no crescimento
do nosso faturamento. Nossa forte experiência em integração de instituições de ensino será
replicada em futuras aquisições. Nosso plano de integração é praticamente concluído em 90 dias, e
envolve as áreas acadêmica, financeira e todas as atividades de apoio. Para maiores informações
sobre nossas aquisições, veja o item 6.5 do nosso Formulário de Referência.
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Referência nacional em adesão de alunos ao novo FIES. Acreditamos fortemente no

potencial de transformação que o novo FIES pode trazer, com aumento substancial da penetração
do Ensino Superior no Brasil. Estamos bem posicionados para captação e manutenção de alunos
por meio do novo FIES, com diversas ações direcionadas aos nossos públicos-alvo. Em janeiro de
2011, mais de 70 mil alunos contrataram o programa de financiamento novo FIES no Brasil, de
acordo com relatório de análise publicado pelo Santander. Nessa mesma data, tínhamos 5.796
alunos o que significa que detínhamos aproximadamente 8% do mercado de alunos do novo FIES,
enquanto a nossa participação de mercado no Ensino Superior é de 2%, de acordo com o Censo
realizado pelo MEC em 2009, o que pode representar uma oportunidade de aumentar
significativamente o número de alunos no Ensino Superior. Desde janeiro de 2011 vimos
aumentando a nossa base de alunos FIES, e em 13 de maio de 2011, tínhamos 13.079 alunos
utilizando o FIES, dos quais 10.174 utilizam o novo FIES.

Sistema de Ensino para a Educação Básica com elevado histórico de crescimento,
elevadas margens e alta previsibilidade de receitas. O nosso Sistema de Ensino para a

Educação Básica vem aumentando a sua receita líquida a uma taxa média anual de 15% de 2008 a
2010 e de 13,1% do primeiro trimestre de 2010 para 2011, com uma margem bruta de 71% em
2010, uma taxa média de renovação de contratos de 93% nos últimos três anos e um reajuste de
nossos serviços em linha com a inflação. Acreditamos que temos todas as condições para continuar
crescendo a taxas semelhantes. Além disso, nossa escala nos permite assegurar elevadas margens
de contribuição, em linha com os níveis históricos.
NOSSA ESTRATÉGIA
Nossas estratégias incluem:

Capturar ganho de margens operacionais. Pretendemos capturar significativo ganho de

margens operacionais nos próximos três anos. As ações para captura dos benefícios já estão sendo
implementadas e relacionam-se aos seguintes itens: (i) redução de custos com aluguel de algumas
unidades de Ensino Superior; (ii) formatura das turmas de alunos do Ensino Superior abertas com
número insuficiente de alunos; (iii) impacto do programa novo FIES na redução despesa constituída
com a provisão para crédito de liquidação duvidosa, ou PCLD, da operação de Ensino Superior; (iv)
redução de custos e despesas decorrentes da reestruturação e otimização de processos e sistemas
nas unidades de negócio; e (v) diluição de custos relacionados à estrutura corporativa e centro de
serviços compartilhados (back-office), decorrente do nosso crescimento orgânico e por meio de
aquisições. Acreditamos que tais ações poderão ser implementadas até final do exercício de 2013
com aumento da margem EBITDA da Companhia.

Adquirir instituições de Ensino Superior e agregar valor no processo de integração.

Pretendemos adquirir instituições de Ensino Superior para aumentar nossa base de alunos e nossos
mercados de atuação. Entendemos que o mercado de Ensino Superior do Brasil é altamente
fragmentado, com mais de 2.000 instituições de Ensino Superior privadas, o que nos traz diversas
oportunidades de consolidação. Priorizaremos aquisição de instituições de Ensino Superior com as
seguintes características: (i) instituições localizadas nas regiões de maior crescimento do PIB do
Brasil: regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste; (ii) regiões nas quais nossas marcas são
conhecidas; e (iii) instituições de médio porte, preferencialmente entre 3,0 mil e 7,0 mil alunos.
Temos identificados cerca de 345 potenciais alvos de aquisição, em 130 municípios do Brasil, com
um total de 56 milhões de habitantes e 2,7 milhões de alunos matriculados no Ensino Superior e
4,2 milhões de alunos matriculados no Ensino Médio em 2008. Temos experiência em conduzir
processos de aquisição e integração de instituições de Ensino Superior aplicando nosso modelo de
negócios padronizado e acreditamos que conseguiremos utilizar essa experiência em futuras
aquisições para agregar valor à Companhia.
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Crescer organicamente nosso negócio de Ensino Superior. Pretendemos crescer nossa base
de alunos e de receitas do nosso negócio de Ensino Superior, por meio das seguintes ações:

(i) implantação de novos cursos de graduação em unidades existentes: já temos projetos de
autorização de cursos nas unidades existentes em trâmite no Ministério da Educação e
pretendemos continuar protocolando novos projetos para garantir o crescimento do portfólio de
cursos ofertados nas 37 unidades de Ensino Superior existentes.
(ii) maturação de cursos e/ou unidades existentes: temos cinco unidades com menos de dois anos
de implantação e acreditamos que a maturação dessas unidades proporcionará crescimento
orgânico de alunos e receitas. Adicionalmente, temos diversos cursos, especialmente de
Engenharia, que ainda estão nos anos iniciais e acreditamos que sua maturação proporcionará
crescimento da base de alunos nos próximos anos. Pretendemos também continuar reforçando
nossa presença em cursos de Engenharia, que acreditamos que continuarão crescendo em
função da baixa penetração de engenheiros no Brasil e da alta demanda por mão-de-obra
especializada nos próximos anos. Estamos bem posicionados, pois somos uma das maiores
instituições do País em engenharia, com uma participação de mercado 2,4 vezes maior do que
a nossa participação em cursos de graduação do Ensino Superior, de acordo com o Censo da
Educação Superior 2009 do MEC.
(iii) forte presença em regiões com crescimento acima da média Brasil: temos uma presença nas
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste mais forte que os nossos principais competidores, com
um total de 18 unidades de Ensino Superior. Estas regiões vêem demonstrando um crescimento
de alunos e PIB per capita acima da média Brasil:
a. Número de ingressantes no Ensino Superior: segundo dados do MEC, houve um
crescimento de 2000 a 2009 de 10,6% na região Norte, 10,1% na região Nordeste, 7,9%
na região Centro-Oeste, em comparação a um crescimento de 7,6% em média no Brasil;
b. PIB per capita: segundo dados do IBGE, houve um crescimento de 2000 a 2008 de 12,7%
na região Norte, 12,0% na região Nordeste, 15,2% na região Centro-Oeste, em
comparação a um crescimento de 12,0% em média no Brasil.
(iv) manter nossa posição de liderança nas regiões onde atuamos: De acordo com dados de
mercado da Hoper de 2009, temos posição líder em 44% dos municípios onde atuamos,
estamos entre os três maiores em 74%, e entre os cinco maiores em 87% desses municípios.
Se analisarmos nossa presença apenas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, temos 18
campi, que representa uma presença maior que os nossos principais competidores de capital
aberto, e temos posição líder em 55% dos municípios onde atuamos, estamos entre os três
maiores em 82%, e entre os cinco maiores em 91% dos municípios onde atuamos.
(v) ampliação de unidades existentes e implantação de novas unidades: pretendemos ampliar ou
reestruturar quatro dos nossos atuais campi localizados nas cidades de Belo Horizonte, no
Estado de Minas Gerais, Salvador, no Estado da Bahia, Cuiabá, no Estado do Mato Grosso e São
Luis, no Estado do Maranhão, para atender a crescente demanda local. Pretendemos, também,
implantar duas novas unidades localizadas na região Nordeste, com início das atividades
previsto para 2013.
(vi) expansão da base de alunos com financiamento pelo novo FIES: acreditamos que a oferta do
novo FIES aumentará a demanda por Ensino Superior privado no País e pretendemos crescer
nossa base de alunos com esse tipo de financiamento.

27

Implementar o negócio de Ensino a Distância, utilizando a rede de escolas da Educação
Básica e campi do Ensino Superior como pólos para oferta de Ensino a Distância.

Pretendemos implantar nosso negócio de Ensino a Distância, oferecendo cursos de pós-graduação e
graduação. Utilizaremos parte das 771 Escolas Associadas no nosso negócio de Educação Básica no
Brasil e parte dos 37 campi de Ensino Superior presencial como pólos de nosso projeto de Ensino a
Distância e acreditamos que nossa extensa capilaridade, por meio de até 798 pólos, proporcionará
expressivo crescimento da nossa base de alunos. O Ensino a Distância no Brasil cresceu 87,4% ao
ano entre 2006 e 2008, de acordo com o Censo do Ensino Superior (INEP/MEC 2006-2008), e
acreditamos que continuará crescendo nos próximos anos. Pretendemos capturar parte dessa
demanda no nosso negócio de Ensino a Distância. Atualmente, temos autorização do MEC para oferta
de pós-graduação a distância e estamos ofertando 18 cursos em 2011, em 121 pólos. Atualmente,
está sob análise do MEC pedido de credenciamento/autorização do Ensino a Distância para cursos de
graduação. Acreditamos que em 2012 será possível implantar os cursos de graduação a distância.

Crescer organicamente nosso negócio de Sistema de Ensino para a Educação Básica.
Tivemos um crescimento médio anual de 15% da receita líquida em nosso negócio de Sistema de
Ensino para a Educação Básica entre 2008 e 2010, além de 13,1% do primeiro trimestre de 2010
para o primeiro trimestre de 2011, e acreditamos que é possível crescer organicamente neste
negócio nos próximos anos, sobretudo no negócio de Sistemas de Ensino, especialmente pelos
seguintes motivos: (i) aumento da penetração dos Sistemas de Ensino no mercado privado de
Educação Básica, visto que estimamos apenas 30% dos 7,3 milhões de alunos da Educação Básica
privada do Brasil utilizam Sistemas de Ensino, o que nos permite acreditar que haverá crescimento
desse mercado e crescimento orgânico da Rede Pitágoras, nosso Sistema de Ensino para redes
privadas; e (ii) aumento da taxa de penetração dos Sistemas de Ensino no mercado público de
Educação Básica, visto que estimamos que apenas 5% dos 45,3 milhões de alunos da Educação
Básica pública do Brasil utilizam Sistemas de Ensino, o que nos permite acreditar que haverá
crescimento desse mercado e o consequente crescimento orgânico da Rede Projecta, nosso
Sistema de Ensino para redes públicas.
BREVE HISTÓRICO
O Grupo Kroton, do qual a Companhia é hoje controladora, foi fundado em abril de 1966, na cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para oferecer cursos preparatórios diferenciados para o vestibular.
Em 1971, iniciou as operações na Educação Básica, por meio da criação dos Colégios Pitágoras.
Na década de 1980, a Companhia desenvolveu um modelo replicável de gestão, objetivando a
implantação e operação de unidades educacionais geograficamente dispersas. Em 1986, esse modelo
mostrou-se extremamente eficaz, e passamos a prestar nossos serviços educacionais nas dependências
de grandes empresas brasileiras, atendendo aos seus profissionais e aos seus familiares, bem como
gerenciando, simultaneamente, diversas escolas, com mais de 11.000 alunos.
Desde 1997, a Companhia ampliou esse modelo, comercializando, em grande escala, a sua
tecnologia educacional e de gestão para a Educação Básica. Em 2001, após a modificação do marco
regulatório do Ensino Superior, a Companhia fundou a primeira faculdade Pitágoras na cidade de
Belo Horizonte, oferecendo cursos de graduação em Administração.
Em julho de 2007, a Companhia concluiu sua oferta pública inicial no Brasil, listando suas units no
Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBovespa, sob o código KROT11, e captando cerca de
R$479 milhões, o que significou uma pulverização de, aproximadamente, 39% do seu capital social
após o encerramento da oferta. Os recursos da oferta pública inicial foram destinados para
expansão das atividades do Ensino Superior. Em 2008 e 2009, o Ensino Superior cresceu de forma
acelerada por meio de crescimento orgânico e aquisições.
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Em junho de 2009, a Companhia fez um aumento de capital mediante subscrição privada com a
entrada de investimentos do fundo de private equity Advent International no grupo de controle da
Pitágoras Administração e Participações S.A., acionista controlador da Companhia, o que gerou uma
captação de aproximadamente R$388 milhões para expansão da Companhia. A entrada da Advent
International reforçou a governança corporativa e criou uma nova cultura de gestão da Companhia,
por meio da instalação de um novo Conselho de Administração, composto por membros
independentes, quatro Comitês de Gestão (Financeiro, Acadêmico, Recursos Humanos e Auditoria) e
uma nova administração, com experiência diversificada tanto no setor de Educação, quanto em
crescimento e fusões e aquisições. A partir de então o grupo de controle passou a ser composto pela
Advent International e os sócios fundadores da Companhia. Para informações sobre o private equity
Advent International, consulte a Seção 15.7 do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto.
Em março de 2010, a Kroton adquiriu 100% do Grupo IUNI. A complementaridade estratégica e
geográfica das operações e a conjugação das melhores práticas do Grupo IUNI e da Kroton
permitiram a criação de uma instituição educacional de escala nacional, dobrando o tamanho do
Grupo Kroton no Ensino Superior, com capacidade continuada de expansão. A gestão do Grupo
IUNI mantém-se na administração da Kroton e o ex-acionista controlador do Grupo IUNI ficou com
uma participação importante no capital da Kroton (6,3% das units totais da Kroton).
Em agosto de 2010, a Companhia concluiu um processo de integração das operações envolvendo
Pitágoras e IUNI Educacional, que resultou em uma reestruturação organizacional do Grupo Kroton,
principalmente, por meio das seguintes iniciativas (i) novo modelo acadêmico, (ii) rígido controle
orçamentário, (iii) integração de sistemas, (iv) nova estrutura organizacional, e (v) reversão de
performance de algumas das unidades do Pitágoras. Como resultado, verificou-se ganhos com
sinergias e maior possibilidade de crescimento orgânico e via aquisições nos próximos anos.
Eventos Recentes

Aquisição da CEAMA
Conforme comunicado em Fato Relevante, publicado em 26 de maio de 2011, a nossa controlada,
Editora e Distribuidora Educacional S.A. (“Editora”), celebrou, em 25 de maio de 2011, Contrato de
Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças (“Contrato”) para aquisição da totalidade das quotas
de emissão do Centro de Ensino Atenas Maranhense Ltda. (“CEAMA”), sociedade mantenedora da
Faculdade Atenas Maranhense (“Aquisição”), que tem operações nos municípios de São Luis e
Imperatriz, ambos no Estado do Maranhão.
O fechamento da aquisição está condicionado ao cumprimento, pelos vendedores da CEAMA
(“Vendedores”), de determinadas condições precedentes estabelecidas no Contrato.
A Aquisição inclui também imóvel de propriedade da CEAMA onde atualmente são desenvolvidas as
operações da FAMA em São Luís, com uma área total de 24.5 mil m² e uma área construída de 14
mil m2 (“Imóvel”). Temos ainda a opção, a nosso critério, de adquirir o terreno contíguo ao Imóvel,
com área aproximada de 5.5 mil m2. Após o fechamento da Aquisição, pretendemos avaliar possível
operação de sale lease back destes imóveis.
Concretizando-se a Aquisição, a Editora pagará aos Vendedores o valor de R$31,6 milhões
(“Preço”). Este Preço resulta da soma do valor atribuído ao negócio de R$24,0 milhões (o Valor do
Negócio) e do valor patrimonial do Imóvel de R$23,0 milhões (o Valor do Imóvel), deduzido da
dívida líquida da CEAMA no valor de R$15,4 milhões (a Dívida Líquida).
O Preço será pago aos Vendedores ao longo de 60 meses a partir da data do fechamento, estando
sujeito, ainda, a eventuais ajustes, retenções e compensações decorrentes de passivos da CEAMA
que sejam de responsabilidade dos Vendedores, nos termos do Contrato. A CEAMA conta com
5.007 alunos em São Luís e em Imperatriz e 2.100 vagas anuais.
A Aquisição da CEAMA fortalece a nossa operação em São Luis e propicia a entrada em um
município de alto potencial, que é Imperatriz. Com a Aquisição, passaremos a contar com 39 campi,
em 28 municípios distribuídos em nove Estados da Federação.
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A Aquisição será submetida à apreciação das autoridades concorrenciais brasileiras. Manteremos
nossos acionistas e o mercado informados acerca da Aquisição e seus procedimentos.
Para informações adicionais a aquisição da CEAMA, veja as seções 3 e 6 do Formulário de
Referência que tratam, respectivamente, das nossas “Informações Financeiras Selecionadas” e
“Histórico do Emissor”.
Atual Composição Acionária

100,00%

100,00%

100,00%

18,35%

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)

(11)

5,62%

1,98%

1,68%

17,97%

19,46%

17,97%

14,60%

2,37%

Advent Latin American Private Equity Fund IV Limited Partnership.
Advent Latin American Private Equity Fund IV-A Limited Partnership.
Advent Latin American Private Equity Fund IV-B Limited Partnership.
Advent Latin American Private Equity Fund IV-C Limited Partnership.
Advent Latin American Private Equity Fund IV-D Limited Partnership.
Advent Latin American Private Equity Fund IV-E Limited Partnership.
Advent Latin American Private Equity Fund IV-F Limited Partnership.
Advent Latin American Private Equity Fund IV-G Limited Partnership.
Os 0,000155% referem-se a ações detidas por membros do nosso Conselho de Administração, quais sejam: Evando Jose Neiva; Walfrido
S dos Mares Guia; Juan Pablo Zucchini; Patrice Philippe Nogueira B. Etlin; Newton Maia Salomão Alves; Luiz Antonio de Moraes Carvalho;
Luiz Aníbal de Lima Fernandes. Os Srs. Altamiro Galindo e Júlio Fernando Cabizuca também fazem parte do nosso Conselho de
Administração; no entanto, suas participações societárias estão representadas isoladamente, tendo em vista que o Sr. Altamiro possui
participação societária superior a 5% do nosso capital social e o Sr. Júlio possui participação societária iqual a 2,72%.
Outros significa: Hunter Hall Investment Management Limite; Constellation Investimentos e Participações Ltda. e demais ações em
circulação (free float).
Sociedades controladas individualmente pela Kroton Educacional S.A. por meio da Editora e Distribuidora Educacional S.A.: IUNI
Educacional S.A., IUNI Educacional – UNIC Rondonópolis Arnaldo Estevão Ltda., IUNI Educacional – UNIC Rondonópolis Floriano Peixoto
Ltda., IUNI Educacional - UNIC SINOP Aeroporto Ltda., IUNI Educacional – UNIC Tangara Norte Ltda., IUNI Educacional – UNIC Tangara
Sul Ltda., IUNI Educacional – UNIME Itabuna Ltda., IUNI Educacional – UNIME Salvador Ltda., Sociedade Mantenedora de Ensino e
Cultura de Primavera do Leste Ltda., Sociedade Mantenedora de Ensino Superior de Primavera do Leste Ltda., União de Faculdades do
Amapá Ltda., UNIBRAS – União de Escolas de Ensino Superior Brasileiras Ltda., UNIC Várzea Grande – União para Desenvolvimento e
Cultura de Várzea Grande Ltda., UNIME – União Metropolitana para o Desenvolvimento da Educação e Cultura Ltda., Pitágoras Sistema de
Educação Superior Sociedade Ltda., Sistema Pitágoras de Educação Sociedade Ltda., Projecta Educacional Ltda., Orme Serviços
Educacionais Ltda., Pax Editora e Distribuidora Ltda., Instituto de Avaliação e Desenvolvimento Educacional Ltda., Ágora Sistema
Educacional Sociedade Ltda., União Metropolitana de Ensino Paranaense Ltda., Sociedade Capixaba de Educação Ltda., Faculdade INED
de Londrina Ltda., Faculdade Pitágoras de Feira de Santana Sociedade Ltda., e Centro de Ensino e Pesquisa Odontológica Ltda.
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Para informações adicionais sobre a atual composição do nosso capital social, veja as seções 8, 15
e 17 do Formulário de Referência que tratam, respectivamente, do nosso “Grupo Econômico”,
“Controle” e “Capital Social”.
Informações Adicionais
Nossa sede está localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil. A nossa
Diretoria de Relações com Investidores está localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Alameda Santos, nº 787 / 1º andar, CEP 01419-001. O responsável por esta diretoria é o
Sr. Carlos Alberto Bolina Lazar. O telefone do Departamento de Relações com Investidores é
(11) 3775-2003 / 2288, o Fac-símile é (11) 3775-2010 e o e-mail é dri@kroton.com.br. Nosso website
é http://www.kroton.com.br - as informações disponíveis em nosso website, como também aquelas
incluídas em qualquer material de marketing publicado na mídia e em propagandas em jornais e
revistas não são parte integrante deste Prospecto.
Principais Fatores de Risco Relacionados à Companhia

Esta Seção contempla, por exigência do parágrafo 3º do artigo 40 da Instrução CVM 400, apenas
alguns dos fatores de risco relacionados a nós. Esta Seção não descreve e não pretende descrever
todos os fatores de risco relativos a nós e nossas atividades, os quais o investidor deve considerar
antes de adquirir as Units no âmbito da Oferta.
Assim, antes de tomar uma decisão de investimento nas Units, nós, os Acionistas Vendedores e os
Coordenadores da Oferta recomendamos a leitura cuidadosa de todas as informações disponíveis
neste Prospecto e no nosso Formulário de Referência, em especial a Seção 4 “Fatores de Risco” e a
Seção 5 “Riscos de Mercado”, em que poderão ser avaliados todos os riscos aos quais estamos
expostos. Caso qualquer dos riscos e incertezas aqui descritos efetivamente ocorra, os negócios, a
situação financeira e/ou os nossos resultados operacionais poderão ser afetados de forma adversa.
Consequentemente, o investidor poderá perder todo ou parte substancial de seu investimento nas
Units. A leitura deste Prospecto não substitui a leitura do Formulário de Referência.
Somos resultado de aquisições de empresas e parte de nossa estratégia de crescimento
está baseada na continuidade destas aquisições. As aquisições e reorganizações
societárias apresentam muitos riscos que poderão afetar adversamente as nossas
operações e receitas.
Somos resultado de aquisições de empresas e do contínuo processo de aquisição de ativos e
negócios, fato que constitui elemento importante da nossa estratégia de expansão. O nosso
crescimento por meio da aquisição e integração de Instituições de Ensino Superior à nossa rede de
ensino está sujeito a diversos riscos.
Os riscos provenientes dos processos de aquisição de Instituições de Ensino Superior incluem, entre
outros, os seguintes:
(i)

podemos não ser capazes de continuar identificando instituições que ofereçam oportunidades
adequadas de aquisição ou em termos favoráveis no momento que desejarmos realizá-la;

(ii)

o processo de diligência de negócios pode não identificar problemas legais, técnicos ou regulatórios;

(iii) a aquisição poderá não contribuir para a estratégia comercial, ou pode-se pagar por ela mais
do que seu valor real;
(iv) o processo de aquisição pode ser demorado e os investimentos em aquisições podem não
gerar os retornos esperados;
(v) a aquisição pode não contribuir com a nossa imagem;
(vi) a aquisição pode estar sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa da
Concorrência, ou CADE;
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(vii) o processo de aquisição cria desafios significativos em termos de manutenção da nossa
qualidade e cultura de ensino e da garantia de que nossa marca não será prejudicada em
decorrência de qualquer queda, real ou percebida, de nossa qualidade de ensino;
(viii) o processo de aquisição pode sofrer contratempos e a atenção da nossa Administração pode
ser desviada para questões ligadas à transição ou à integração.
Poderemos também enfrentar riscos significativos no processo de integração das operações de
quaisquer unidades adquiridas (incluindo aquisições realizadas e as futuras) às operações das unidades
existentes, tais como a administração de um número maior de funcionários dispersos geograficamente e
a criação e a implementação de controles, procedimentos e políticas uniformes com eficiência, além de
custos de integração elevados. Os benefícios que esperamos obter com as aquisições podem não ser
alcançados, se não conseguirmos, ou se conseguirmos de maneira insuficiente, integrar as unidades
adquiridas em nossas operações e administrar, divulgar e aplicar a elas nossa estratégia de negócios.
Poderemos não ser capazes de integrar o corpo docente e os funcionários com experiência profissional e
culturas corporativas diferentes, e nosso relacionamento com os funcionários, atuais e os novos,
inclusive professores, pode ser prejudicado. Se não formos capazes de administrar nosso crescimento
com eficiência, nosso negócio poderá ser prejudicado significativamente.
Adicionalmente, poderemos assumir um passivo contingente das empresas adquiridas e/ou
resultante de reorganizações societárias relativo a questões civis, regulatórias, tributárias,
trabalhistas, previdenciárias e questões de propriedade intelectual, práticas contábeis, divulgações
de demonstrações financeiras ou controles internos das empresas adquiridas, os quais podem não
ser cobertos pelas garantias contratuais prestadas pelos vendedores das empresas. Poderemos
precisar de recursos adicionais para dar continuidade à nossa estratégia de expansão. Se não
conseguirmos obter recursos adequados para financiar nossos planos de expansão, poderemos não
ter condições de prosseguir integralmente com nossa estratégia de crescimento.
Por fim, caso os riscos enumerados acima provenientes destas aquisições e reorganizações
societárias sejam concretizados, seremos prejudicados e essas variáveis poderão afetar
adversamente as nossas operações e receitas.

Podemos ser prejudicados se não conseguirmos identificar, abrir e instalar nossas
unidades em condições economicamente eficientes ou obter os atos regulatórios
necessários para autorizações ou credenciamentos de forma tempestiva. Se não formos
capazes de executar nosso plano de expansão por meio da abertura de novas unidades
na forma planejada, poderemos ser prejudicados.
A abertura de novas unidades representa desafios únicos e exige que façamos investimentos importantes
em infraestrutura, marketing, pessoal e outras despesas pré-operacionais. Esses desafios incluem a
identificação de locais estratégicos, negociação da aquisição ou locação de imóveis, construção ou reforma
de instalações (inclusive bibliotecas, laboratórios e salas de aula), obtenção de licenças de funcionamento,
contratação e treinamento de professores e funcionários e investimento em administração e suporte.
Adicionalmente, somos obrigados a registrar nossas novas unidades no MEC, antes de abri-las ou operálas, bem como providenciar o credenciamento de nossos novos cursos e o MEC reconhecê-los, a fim de
estarmos aptos a expedir diplomas e certificados aos nossos alunos. Se não formos capazes de realizar os
investimentos necessários à abertura de novas unidades, de forma a atender todas as especificações do
MEC, ou caso tais processos perante o MEC encontrem problemas pontuais que resultem no atraso de sua
autorização, credenciamento ou reconhecimento, tais como imposições de restrições, metas pelo MEC
e/ou caso este não anua com nossas solicitações, nosso negócio poderá ser prejudicado adversamente.
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Enfrentamos concorrência significativa em cada curso que oferecemos e em cada
mercado geográfico em que operamos e, se não competirmos com eficiência,
poderemos perder participação de mercado e lucratividade.
Concorremos com faculdades, universidades e centros universitários públicos e privados, bem como
com alternativas ao Ensino Superior privado, tais como as entidades filantrópicas, que gozam de
isenção no recolhimento de determinados tributos. De acordo com o Censo do Ensino Superior do
MEC/INEP de 2009, haviam 2.314 instituições de Ensino Superior privadas e públicas no Brasil.
Nossos concorrentes, inclusive instituições de Ensino Superior públicas, podem oferecer cursos
semelhantes ou melhores aos oferecidos por nós, contar com mais recursos, ter mais prestígio na
comunidade acadêmica, unidades com localização mais conveniente e com melhor infraestrutura
e/ou cobrar mensalidades mais baixas ou até mesmo não cobrar mensalidades. Podemos ser
obrigados a reduzir nossas mensalidades ou aumentar nossas despesas operacionais como resposta
à concorrência a fim de reter ou atrair alunos ou buscar novas oportunidades de mercado. Não
podemos garantir que seremos capazes de competir com sucesso com nossos concorrentes atuais e
futuros. Se não conseguirmos manter nossa posição competitiva ou responder às pressões
competitivas com eficiência, nossas receitas poderão diminuir, nossa lucratividade poderá ser
comprometida, poderemos perder nossa participação de mercado e ser prejudicados.

Se não tivermos condições de atrair e reter os alunos, ou não conseguirmos assim
proceder sem reduzir as mensalidades, nossas receitas poderão ser reduzidas e
poderemos ser prejudicados.
O sucesso de nosso negócio depende essencialmente do número de alunos matriculados em nossos
cursos de Ensino Superior e nas Escolas Associadas e das mensalidades que são pagas. Nossa
capacidade de atrair e reter alunos depende essencialmente das mensalidades que cobramos, da
conveniência da localização e da infraestrutura das nossas unidades de Ensino Superior e das
Escolas Associadas e da qualidade de nossos cursos e Sistemas de Ensino percebida por nossos
atuais e potenciais alunos. Tal capacidade pode ser afetada por diversos fatores, tais como nossa
habilidade para: (i) responder às pressões competitivas cada vez maiores; (ii) desenvolver nossos
Sistemas de Ensino a fim de responder às mudanças nas tendências de mercado e às exigências
das escolas e dos alunos; (iii) desenvolver novos cursos e melhorar os existentes a fim de
responder às mudanças nas tendências de mercado e às exigências dos alunos; (iv) preparar
adequadamente nossos alunos para exercer carreiras nas suas respectivas ocupações profissionais;
(v) implementar com sucesso nossa estratégia de expansão; (vi) gerenciar nosso crescimento e, ao
mesmo tempo, manter nossa qualidade de ensino e dos nossos Sistemas de Ensino; e (vii) oferecer
com eficiência nossos cursos e Sistemas de Ensino para uma base mais ampla de potenciais alunos.
Se nós e as Escolas Associadas não tivermos condições de continuar atraindo alunos para que
matriculem em nossos cursos e nas Escolas Associadas, respectivamente, e se não tivermos
capacidade de reter nossos atuais alunos, sem reduzir de forma significativa as mensalidades,
nossas receitas e nossos negócios poderão diminuir e poderemos ser prejudicados.

Podemos não ser capazes de reajustar as mensalidades cobradas para repassar os
aumentos em nossos custos.
A nossa principal fonte de receita é o recebimento das mensalidades cobradas de nossos alunos.
Do total de nossos custos e despesas em 31 de março de 2011, 50,4% decorrem de despesas com
pessoal e 9% de aluguéis e condomínios. Tanto as despesas com pessoal quanto os aluguéis são
normalmente corrigidos por índices que refletem a oscilações inflacionárias. Os contratos de aluguel
de imóveis, por exemplo, são normalmente corrigidos por índices que refletem as oscilações
inflacionárias. Os contratos de aluguel de imóveis, por exemplo, são normalmente corrigidos pelo
Índice de Preços ao Consumidor Ampliado ou, IPCA, ou Índice Geral de Preços ao Mercado ou,
IGP-M. Caso não consigamos repassar os aumentos em nossos custos aos alunos, por meio de
aumento nas mensalidades, nossos resultados operacionais poderão ser adversamente afetados.
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SUMÁRIO DA OFERTA
O presente sumário não contém todas as informações que o potencial investidor deve considerar
antes de investir nas Units. O potencial investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este
Prospecto, principalmente as informações contidas nas seções “Principais Fatores de Risco Relativos
à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta”, a partir das páginas 31 e 94,
respectivamente, deste Prospecto, nos itens 4 e 5 do Formulário de Referência, e nas
demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas, incorporados por referência a este
Prospecto, para melhor compreensão das nossas atividades e da Oferta, antes de tomar a decisão
de investir nas Units.
Segue abaixo um resumo dos termos da Oferta:
Companhia ou Kroton

Kroton Educacional S.A.

Acionistas Vendedores

Os acionistas vendedores da Oferta serão, se, e somente se,
houver a Oferta das Units Adicionais: (i) Neiva Participações Ltda.
sociedade limitada com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais, na Rua Jornalista Djalma Andrade, nº 46, sala
902, CEP 30320-540, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
08.263.414/0001-15; (ii) Samos Participações Ltda., sociedade
limitada com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, na Rua Vicente Racioppi, nº 164, CEP 30210-290, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 04.852.164/0001-06; (iii) Citissimo do Brasil
Participações Ltda., sociedade limitada com sede na Cidade de
Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda da Serra, nº
1240, CEP 34000-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
04.852.544/0001-32; e (iv) Júlio Fernando Cabizuca, brasileiro,
viúvo, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Martim de Carvalho, nº
66, apartamento 1701, Bairro Santo Agostinho, CEP 30190-090.

Coordenador Líder ou
Itaú BBA

Banco Itaú BBA S.A.

BTG Pactual

Banco BTG Pactual S.A.

Santander

Banco Santander (Brasil) S.A.

Bradesco BBI

Banco Bradesco BBI S.A.

Coordenadores da Oferta

O Coordenador Líder, o BTG Pactual, o Santander e o
Bradesco BBI.

Coordenador Contratado

Banco Votorantim S.A.

Instituições Consorciadas

Instituições
intermediárias
autorizadas
a
operar
na
BM&FBOVESPA que tenham aderido ao Contrato de Distribuição
por meio da assinatura do Termo de Adesão ao Contrato de
Distribuição, contratadas para efetuar esforços de colocação
das Units junto a Investidores Não-Institucionais. Para
informações adicionais, veja a Seção “Informações Relativas à
Oferta – Instituições Participantes da Oferta – Instituições
Consorciadas” na página 85 deste Prospecto.
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Instituições Participantes
da Oferta

Os Coordenadores da Oferta, conjuntamente com o
Coordenador Contratado e com as Instituições Consorciadas.

Agentes de Colocação
Internacional

Itau BBA USA Securities, Inc., BTG Pactual US Capital Corp.,
Santander Investment Securities Inc., Bradesco Securities, Inc.
e Banco Votorantim Securities Inc.

Units

Certificados de depósitos de ações, representando, cada Unit,
uma ação ordinária de nossa emissão e seis ações preferenciais
de nossa emissão, todas nominativas, escriturais, sem valor
nominal, livres e desembaraçadas de todos e quaisquer ônus ou
gravames, a serem distribuídos no âmbito da Oferta.
A Oferta Primária compreende a distribuição pública primária de
18.500.000 Units de nossa emissão e a Oferta Secundária
compreende a distribuição pública secundária de 1.000.000
Units de nossa emissão e de titularidade dos Acionistas
Vendedores se, e somente se, houver oferta das Units
Adicionais, nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução
CVM 400.

Oferta

Oferta pública de distribuição primária e, se, e somente se,
houver oferta das Units Adicionais, nos termos do artigo 14,
parágrafo 2º da Instrução CVM 400, a distribuição secundária
de Units no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, nos
termos da Instrução CVM 400, mediante a coordenação dos
Coordenadores da Oferta, em regime de garantia firme de
liquidação de forma individual e não solidária, e com a
participação do Coordenador Contratado e das Instituições
Consorciadas, por eles convidadas.
Serão também realizados, simultaneamente, esforços de
colocação das Units no exterior, pelos Agentes de Colocação
Internacional e por determinadas instituições financeiras
contratadas, exclusivamente junto a investidores institucionais
qualificados residentes e domiciliados nos Estados Unidos da
América, conforme definidos na Regra 144A do Securities Act,
em operações isentas de registro previstas no Securities Act, e
a investidores nos demais países, exceto no Brasil e nos
Estados Unidos da América, em conformidade com os
procedimentos previstos no Regulamento S do Securities Act,
respeitada a legislação vigente no país de domicílio de cada
investidor e, em qualquer caso, por meio de mecanismos de
investimento regulamentados pela legislação brasileira
aplicável, especialmente pela CVM, pelo BACEN e pelo CMN.
Não foi e nem será realizado nenhum registro da Oferta ou das
Units na SEC nem em qualquer agência ou órgão regulador do
mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil. As
Units não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados
Unidos da América ou a pessoas consideradas U.S. Persons,
conforme definido no Regulamento S, exceto de acordo com
isenções de registro nos termos do Securities Act.
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Units Adicionais

Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, a
quantidade total de Units inicialmente ofertada (sem considerar as
Units do Lote Suplementar) poderá, a nosso critério e/ou dos
Acionistas Vendedores, desde que em comum acordo com os
Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% das Units
inicialmente ofertadas, ou seja, em até 3.700.000 Units de nossa
emissão, das quais até 2.700.000 novas Units a serem emitidas
pela Companhia e até 1.000.000 Units de emissão da Companhia e
de titularidade dos Acionistas Vendedores, nas mesmas condições
e no mesmo preço das Units inicialmente ofertadas. Salvo se
disposto de maneira diversa, a referência às Units também será
referência às Units Adicionais.

Units do Lote Suplementar

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade
total de Units inicialmente ofertada (sem considerar as Units
Adicionais) poderá ser acrescida em até 15%, ou seja, em até
2.775.000 Units de nossa emissão, nas mesmas condições e no
mesmo preço das Units inicialmente ofertadas, conforme opção
outorgada por nós ao BTG Pactual, as quais serão destinadas a
atender um eventual excesso de demanda que venha a ser
constatado no decorrer da Oferta. O BTG Pactual terá o direito
exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de
Distribuição e por um período de até 30 dias contados, inclusive,
da data de publicação do Anúncio de Início, de exercer a Opção
de Lote Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou mais
vezes, após notificação aos demais Coordenadores da Oferta,
desde que a decisão de sobrealocação das Units do Lote
Suplementar tenha sido tomada em comum acordo entre os
Coordenadores da Oferta no momento em que for fixado o Preço
por Unit. Salvo se disposto de maneira diversa, a referência às
Units também será referência às Units do Lote Suplementar.

Público-Alvo

A Oferta será direcionada, na Oferta de Varejo, a Investidores
Não-Institucionais e, na Oferta Institucional, a Investidores
Institucionais. Para mais informações, consulte a Seção
“Informações Relativas à Oferta – Público-Alvo” na página 63 deste
Prospecto.

Investidores Institucionais

Investidores pessoas físicas e jurídicas, e clubes de investimento
registrados na BM&FBOVESPA, em qualquer caso, residentes,
domiciliados ou com sede no Brasil, cujas intenções específicas ou
globais de investimento excedam R$300.000,00, fundos de
investimento, carteiras administradas, fundos de pensão, entidades
administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM que
apresentem intenções específicas ou globais de investimento,
entidades autorizadas a funcionar pelo BACEN, condomínios
destinados à aplicação em carteiras de títulos e valores mobiliários
registrados na CVM e/ou na BM&FBOVESPA, seguradoras, entidades
de previdência complementar e de capitalização de pessoas jurídicas
não financeiras, investidores qualificados na forma da
regulamentação da CVM e determinados investidores estrangeiros
que invistam no Brasil em conformidade com a da Resolução 2.689
e da Instrução CVM 325 ou, ainda, nos termos das normas de
investimento direto da Lei 4.131, inclusive Pessoas Vinculadas.
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Investidores NãoInstitucionais

Investidores pessoas físicas e jurídicas residentes e domiciliadas
no Brasil bem como clubes e fundos de investimento que
realizarem Pedido de Reserva, para a subscrição e/ou aquisição
das Units, observado o valor mínimo de investimento de
R$3.000,00 e o valor máximo de investimento de R$300.000,00,
por Investidor Não-Institucional, de acordo com os
procedimentos previstos para a Oferta de Varejo.

Pessoas Vinculadas

Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, serão
consideradas pessoas vinculadas à Oferta quaisquer pessoas que
sejam: (i) administradores ou controladores da Companhia e/ou
dos Acionistas Vendedores; (ii) administradores ou controladores
de quaisquer das Instituições Participantes da Oferta ou dos
Agentes de Colocação Internacional; (iii) outras pessoas vinculadas
à Oferta; ou (iv) cônjuges, companheiros, ascendentes,
descendentes ou colaterais até o segundo grau de qualquer uma
das pessoas referidas nos itens (i), (ii) ou (iii) anteriores.

Oferta de Varejo

A quantidade de, no mínimo, 10%, e, no máximo, 20% do total
das Units da Oferta (incluindo as Units do Lote Suplementar e as
Units Adicionais) será destinada prioritariamente a Investidores
Não-Institucionais que realizarem o Pedido de Reserva, observado
o valor mínimo de investimento de R$3.000,00 e o valor máximo
de investimento de R$300.000,00 por Investidor Não-Institucional.

Oferta Institucional

As Units objeto da Oferta que não forem prioritariamente
alocadas na Oferta de Varejo, bem como eventuais sobras da
Oferta de Varejo, serão destinadas à Oferta Institucional. Não
serão admitidas para os Investidores Institucionais reservas
antecipadas, tampouco limite máximo de investimento.

Pedido de Reserva

Formulário específico a ser preenchido durante o Período de
Reserva por Investidor Não-Institucional que desejar participar
da Oferta de Varejo durante o Período de Reserva.

Período de Reserva

Será concedido aos Investidores Não-Institucionais o prazo de
quatro dias úteis, a ser iniciado em 22 de junho de 2011,
inclusive, e a ser encerrado em 28 de junho de 2011, inclusive,
para a realização dos Pedidos de Reserva.

Preço por Unit

O Preço por Unit será fixado após (i) a efetivação dos Pedidos
de Reserva de Units no Período de Reserva; e (ii) a conclusão
do Procedimento de Bookbuilding em conformidade com o
artigo 44 da Instrução CVM 400 e de acordo com o artigo 170,
parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações,
refletindo a demanda e o valor pelo qual os Investidores
Institucionais apresentarão suas ordens de investimento no
contexto da Oferta. O Preço por Unit será calculado tendo como
parâmetro a cotação de fechamento das units da Companhia na
BM&FBOVESPA e as indicações de interesse em função da
qualidade da demanda por Units coletada de Investidores
Institucionais. A cotação de fechamento das units na
BM&FBOVESPA em 13 de maio de 2011, de R$21,70, podendo,
conforme descrito acima, ser alterada para mais ou menos após
a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Os Investidores
Não-Institucionais não participarão do Procedimento de
Bookbuilding, e, portanto, não participarão da fixação do Preço
por Unit.
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A escolha do critério de determinação do Preço por Unit por
meio da realização do Procedimento de Bookbuilding justifica-se
pelo fato de que tal critério refletirá o valor pelo qual os
Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de
subscrição e/ou aquisição das Units no âmbito da Oferta, e não
haverá diluição injustificada dos nossos atuais acionistas, nos
termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das
Sociedades por Ações.
Neste Prospecto, o Preço por Unit serve apenas como um valor
indicativo e terá como parâmetro a cotação de fechamento das
units na BM&FBOVESPA em 13 de maio de 2011, de R$21,70,
podendo ser alterado para mais ou para menos após a
conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Procedimento de

Bookbuilding

Processo de coleta de intenções de investimento conduzido no
Brasil pelos Coordenadores da Oferta junto a Investidores
Institucionais, em conformidade com o artigo 44 da Instrução
CVM 400 e de acordo com o artigo 170, parágrafo 1º, inciso III,
da Lei das Sociedades por Ações.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais
que sejam Pessoas Vinculadas no processo de fixação do Preço
por Unit, mediante a participação destes no Procedimento de
Bookbuilding, até o limite de 15% das Units inicialmente
ofertadas (sem considerar as Units do Lote Suplementar e as
Units Adicionais). Caso seja verificado excesso de demanda,
assim entendida a demanda por Units em número superior ao
número de Units inicialmente ofertadas acrescido de 1/3 (um
terço) (sem considerar as Units do Lote Suplementar e as Units
Adicionais), será vedada a colocação, pelos Coordenadores da
Oferta ou pelo Coordenador Contratado, de Units aos
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas sendo
as intenções de investimento realizadas por Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente
canceladas. A vedação de colocação disposta no artigo 55 da
Instrução CVM 400 não se aplica às instituições financeiras
contratadas como formador de mercado, conforme previsto no
parágrafo único do artigo 55. Adicionalmente, os investimentos
realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução
CVM 400 para proteção (hedge) de operações com derivativos
(incluindo operações de total return swap) contratadas com
terceiros são permitidas na forma do artigo 48 da Instrução
CVM 400 e não serão consideradas investimentos realizados por
Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução CVM
400, desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar
adversamente a formação do Preço por Unit e o investimento
nas Units por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá promover redução da liquidez das units de
nossa emissão no mercado secundário.
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Para informações adicionais sobre os riscos relativos à
participação de Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding, consulte o Fator de Risco Relacionado à Oferta “A

participação de Investidores da Oferta Institucional que sejam
Pessoas Vinculadas no processo de fixação do Preço por Unit,
mediante a participação deste no Procedimento de Bookbuilding
poderá impactar adversamente a formação do Preço por Unit.
Adicionalmente, o investimento nas Units por Investidores da
Oferta Institucional que sejam Pessoas Vinculadas poderá
promover redução da liquidez das units de nossa emissão no
mercado secundário.” na Seção “Fatores de Risco Relacionados
à Oferta”, na página 94 deste Prospecto.

Valor Total da Oferta

R$401.405.000,00 (com base no preço de fechamento das units
de nossa emissão na BM&FBOVESPA em 13 de maio de 2011,
que foi de R$21,70, e sem considerar as Units do Lote
Suplementar e as Units Adicionais).

Destinação dos Recursos

Estimamos receber recursos líquidos de aproximadamente
R$379.013.581,41 provenientes da emissão de 18.500.000
Units no âmbito da Oferta Primária (com base no preço de
fechamento das units de nossa emissão na BM&FBOVESPA em
13 de maio de 2011, que foi de R$21,70, e sem considerar as
Units do Lote Suplementar e as Units Adicionais), após a
dedução das comissões de distribuição e das despesas
estimadas relativas à Oferta e devidas por nós.
Estimamos que os recursos líquidos da Oferta Primária serão
empregados da seguinte forma: (i) 94,98% de tais recursos, ou
R$360.000.000,00, em aquisição de instituições de Ensino
Superior; (ii) 3,16% de tais recursos, ou R$11.971.581,41, em
crescimento orgânico acelerado via novos campi em praças
existentes e novos greenfield; e (iii) 1,86% de tais recursos, ou
R$7.042.000,00, em novo negócio de Graduação a Distância.
Para informações adicionais, consulte a Seção “Destinação dos
Recursos” na página 99 deste Prospecto.
Não receberemos quaisquer recursos provenientes da venda de
Units pelos Acionistas Vendedores na Oferta Secundária.
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Plano de Distribuição

Os Coordenadores da Oferta, com a nossa expressa anuência e
dos Acionistas Vendedores, elaborarão o plano de distribuição
das Units, nos termos do parágrafo 3º do artigo 33 da
Instrução CVM 400, e do Regulamento do Nível 2, no que diz
respeito ao esforço de dispersão acionária, o qual levou em
conta as nossas relações, dos Acionistas Vendedores e dos
Coordenadores da Oferta com nossas clientes e outras
considerações de natureza comercial ou estratégica, observado
que os Coordenadores da Oferta assegurarão a adequação do
investimento ao perfil de risco de seus clientes, bem como o
tratamento justo e equitativo aos Investidores, em
conformidade com o artigo 21 da Instrução CVM 400. Ademais,
nos termos do disposto no inciso III, do artigo 33, parágrafo 3º
da Instrução CVM 400, os Coordenadores da Oferta
assegurarão que os representantes de venda das Instituições
Participantes da Oferta recebam previamente exemplar do
Prospecto para leitura obrigatória e que suas dúvidas possam
ser esclarecidas por pessoa designada pelo Coordenador Líder.

Regime de Distribuição –
Garantia Firme de Liquidação

Após a assinatura do Contrato de Distribuição, a concessão dos
registros desta Oferta pela CVM, a publicação do Anúncio de
Início e a disponibilização do Prospecto Definitivo, os
Coordenadores da Oferta realizarão a colocação das Units e
Units Adicionais objeto da Oferta em regime de garantia firme
de liquidação. A garantia firme de liquidação consiste na
obrigação, individual e não solidária, dos Coordenadores da
Oferta de liquidar, nas respectivas proporções e até os limites
de suas garantias firmes prestadas nos termos do Contrato de
Distribuição, na Data de Liquidação, pelo Preço por Unit, a
totalidade do saldo resultante da diferença entre: (a) o número
de Units objeto da garantia firme de liquidação individual e não
solidária prestada por tal Coordenador da Oferta, nos termos do
Contrato de Distribuição; e (b) o número de Units efetivamente
subscritas e/ou adquiridas por investidores e por estes
integralizadas e/ou liquidadas no mercado. Referida garantia
firme inclui as Units Adicionais e não inclui as Units do Lote
Suplementar. Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI à
Instrução CVM 400, caso os Coordenadores da Oferta
eventualmente venham a exercer a garantia firme de liquidação
nos termos acima e tenham interesse em alienar tais Units
durante o Prazo de Distribuição, ou até a publicação do Anúncio
de Encerramento, se esta ocorrer primeiro, o preço de revenda
de tais Units será o preço de mercado das units de nossa
emissão, limitado ao Preço por Unit, sendo certo, entretanto,
que o disposto neste parágrafo não se aplica às operações
realizadas em decorrência das atividades de estabilização a
serem contratadas por nós mediante a celebração do Contrato
de Estabilização.
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Nos termos do Contrato de Distribuição, (i) o Coordenador
Líder prestará garantia firme de liquidação sobre 7.400.000
Units, equivalentes a 40,0% das Units inicialmente ofertadas;
(ii) o BTG Pactual prestará garantia firme de liquidação sobre
5.550.000 Units, equivalentes a 30,0% das Units inicialmente
ofertadas; (iii) o Santander prestará garantia firme de
liquidação sobre 3.700.000 Units, equivalentes a 20,0% das
Units inicialmente ofertadas; e (iv) o Bradesco BBI prestará
garantia firme de liquidação sobre 1.850.000 Units,
equivalentes a 10,0% das Units inicialmente ofertadas.
Adicionalmente, os Coordenadores da Oferta prestarão
garantia firme de liquidação sobre as Units Adicionais, de
acordo com as seguintes proporções: (i) o Coordenador Líder
prestará garantia firme de liquidação sobre 1.480.000 Units
Adicionais, equivalentes a 40,0% das Units Adicionais; (ii) o
BTG Pactual prestará garantia firme de liquidação sobre
1.110.000 Units Adicionais, equivalentes a 30,0% das Units
Adicionais; (iii) o Santander prestará garantia firme de
liquidação sobre 740.000 Units Adicionais, equivalentes a
20,0% das Units Adicionais; e (iv) o Bradesco BBI prestará
garantia firme de liquidação sobre 370.000 Units Adicionais,
equivalentes a 10,0% das Units Adicionais.
Prazo de Distribuição

A data de início da Oferta será divulgada mediante a publicação
do Anúncio de Início, em conformidade com o previsto no
artigo 52 da Instrução CVM 400. O término da Oferta e seu
resultado serão anunciados mediante a publicação de Anúncio
de Encerramento, em conformidade com o artigo 29 da
Instrução CVM 400.
O prazo para a distribuição das Units no âmbito da Oferta é
até seis meses contados da data de publicação do Anúncio
Início, ou até a data da publicação do Anúncio
Encerramento, o que ocorrer primeiro, nos termos do artigo
da Instrução CVM 400.
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Data de Liquidação

A liquidação física e financeira das Units, sem considerar as
Units do Lote Suplementar, será realizada no prazo de até três
dias úteis contados da data de publicação do Anúncio de Início,
de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de
Distribuição.

Data de Liquidação das Units
do Lote Suplementar

A liquidação física e financeira das Units do Lote Suplementar,
se houver, deverá ser realizada até o terceiro dia útil seguinte à
data do exercício da Opção de Lote Suplementar, de acordo
com os procedimentos previstos no Contrato de Distribuição.
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Direitos, Vantagens e
Restrições das Units

As units conferem aos seus titulares os direitos, vantagens e
restrições inerentes às Ações Ordinárias e Ações Preferenciais o
direito de participar das assembleias gerais da Companhia e nelas
exercer todas as prerrogativas conferidas às ações representadas
pelas units, conforme o caso. As ações subjacentes às units darão,
ainda a seus titulares o direito ao recebimento integral de dividendos
e demais proventos de qualquer natureza que vierem a ser
declarados a partir da data de sua subscrição e/ou aquisição, nos
termos previstos na Lei das Sociedades por Ações, no Regulamento
de Listagem do Nível 2 da BM&FBOVESPA e no nosso Estatuto
Social. Dentre referidos direitos e benefícios assegurados aos
titulares das units, destacamos os seguintes: (i) direito de voto nas
assembleias gerais da Companhia, sendo que cada unit
corresponderá a um voto, uma vez que cada unit contém uma ação
ordinária de emissão da Companhia; (ii) direito de voto conferido às
ações preferenciais subjacentes a cada unit, nas circunstâncias
previstas na Lei das Sociedades por Ações, e, ainda, conforme
previsto no Regulamento do Nível 2, o direito a um voto a cada ação
preferencial subjacente às units, somente nas seguintes matérias
deliberadas em assembleia geral da Companhia: (a) transformação,
incorporação, fusão ou cisão da Companhia; (b) aprovação de
contratos entre a Companhia e seus acionistas controladores,
diretamente ou por meio de terceiros, assim como de outras
sociedades nas quais os acionistas controladores tenham interesse,
sempre que, por força de disposição legal ou estatuária, sejam
deliberados em assembleia geral da Companhia; (c) avaliação de
bens destinados à integralização de aumento de capital social da
Companhia; (d) escolha de empresa especializada para determinar o
valor econômico da Companhia; e (e) alteração ou revogação de
dispositivos estatutários que alterem, modifiquem ou resultem no
descumprimento, por parte da Companhia, de exigências previstas
no item 4.1 do Regulamento do Nível 2, enquanto estiver em vigor o
Contrato de Adoção de Práticas Diferenciadas de Governança
Corporativa Nível 2; (iii) direito ao dividendo mínimo obrigatório, em
cada exercício social, equivalente a 25% do lucro líquido ajustado,
nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações;
(iv) direito de alienação das ações ordinárias e preferenciais
subjacentes às units nas mesmas condições asseguradas aos
acionistas controladores alienantes, em caso de alienação, direta ou
indireta, a título oneroso, do controle da Companhia, tanto por meio
de uma única operação como por meio de operações sucessivas
(100% tag along); (v) direito ao recebimento integral de dividendos
e demais proventos de qualquer natureza que vierem a ser
declarados pela Companhia a partir da Data de Liquidação ou da
Data de Liquidação das Units do Lote Suplementar, conforme o
caso; (vi) direito de alienação de suas ações ordinárias e
preferenciais subjacentes às units em oferta pública a ser efetivada
pelos acionistas controladores ou pela Companhia, em caso de
cancelamento do registro de companhia aberta ou descontinuidade
do exercício das Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa
Nível 2, estabelecidas no Regulamento do Nível 2, tendo como preço
mínimo, obrigatoriamente, o valor econômico da Companhia,
apurado mediante elaboração de laudo de avaliação por empresa
especializada e independente, quanto ao poder de decisão da
Companhia, seus acionistas e/ou acionistas controladores; e
(vii) todos os demais direitos assegurados às ações de emissão da
Companhia, nos termos previstos no Regulamento do Nível 2, no
estatuto social da Companhia e na Lei das Sociedades por Ações.
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Para informações adicionais, consulte a Seção “Informações
Relativas à Oferta - Direitos, Vantagens e Restrições das Ações”
na página 74 deste Prospecto.
Dividendos

O nosso Estatuto Social estabelece o pagamento de dividendo
obrigatório aos seus acionistas, em cada exercício social, não
inferior a 25% do lucro líquido de cada exercício, ajustado nos
termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, a não
ser que o nosso Conselho de Administração informe à
Assembleia Geral que a distribuição é incompatível com a sua
condição financeira. Nesse caso, a distribuição do dividendo
obrigatório será suspensa. Para informações adicionais,
consulte a Seção 3 - item 3.4 do nosso Formulário de
Referência, incorporado por referência a este Prospecto.

Restrições à Negociação de
Units (Lock-up)

Nós, os Acionistas Vendedores e o Acionista Controlador
(“Pessoas Sujeitas a Restrições de Transferência de Valores
Mobiliários”) celebraremos acordos de restrição à venda das
Units e ações de nossa emissão (lock-ups), por meio dos quais se
comprometerão, sujeitos tão somente às exceções previstas em
referidos acordos, direta ou indiretamente, durante o período de
90 dias contados da data do Prospecto Definitivo a: (i) não
emitir, ofertar, vender, contratar a venda, dar em garantia,
emprestar, conceder qualquer opção de compra ou de qualquer
outra forma dispor ou conceder quaisquer direitos, registrar
documento nos termos do Securities Act ou das leis brasileiras,
em todos os casos relacionados a qualquer Unit, ação ou
qualquer opção ou warrant de compra de qualquer Unit ou ação
ou qualquer valor mobiliário conversível em, ou permutável por,
ou que represente o direito de receber Units ou ações de nossa
emissão; (ii) não celebrar qualquer contrato de swap ou qualquer
acordo que transfira à outra parte, no todo ou em parte,
qualquer valor econômico decorrente da titularidade das Units ou
ações ou de qualquer valor mobiliário conversível, passível de
exercício ou permutável por Units ou ações de nossa emissão, ou
de warrants ou outro direito de compra de Units ou ações de
emissão da Companhia, independentemente se tal operação seja
realizada pela entrega das Units ou ações ou de qualquer valor
mobiliário de nossa emissão, por dinheiro ou outra forma; e (iii) a
não publicar anúncio com a intenção de efetuar qualquer
operação acima descrita (“Período Restritivo”).
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Não obstante as operações vedadas durante o Período Restritivo,
as seguintes transferências de nossos valores mobiliários são
permitidas (“Transferências Permitidas” ou, se referidas
individualmente, “Transferência Permitida”): (i) transferência dos
valores mobiliários de nossa emissão transferidos por meio de
doação ou testamento; (ii) a transferência de nossos valores
mobiliários realizada por Pessoa Sujeita a Restrições de
Transferência de Valores Mobiliários de sua titularidade a
terceiros com o propósito de torná-las elegíveis para cargos no
nosso Conselho de Administração; (iii) uma transferência
necessária, por Pessoa Sujeita a Restrições de Transferência de
Valores Mobiliários, para a realização da Oferta; (iv) transferência
a título de empréstimo de Units para fins das atividades de
estabilização do preço das units, nos termos do Contrato de
Estabilização; (v) a transferência de Units a uma corretora, com o
consentimento dos Coordenadores da Oferta, no contexto da
realização de atividades de formador de mercado, de acordo com
a legislação aplicável, inclusive com a Instrução CVM n.º 384, de
17 de março de 2003 (“Instrução CVM 384”), ressalvando-se que
nenhuma autorização será necessária caso as atividades de
formador de mercado sejam realizadas por corretoras
pertencentes ao grupo econômico dos Coordenadores da Oferta;
e (vi) outras, conforme constantes dos acordos de lock-up.
Conselho Fiscal

Nos termos do nosso Estatuto Social, nosso Conselho Fiscal
será composto de, no mínimo três, e no máximo cinco
membros, e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia
Geral. Nosso Conselho Fiscal foi instalado em Assembleia Geral
Ordinária realizada em 29 de abril de 2011 a pedido de nossos
acionistas minoritários. Foram eleitos três membros efetivos e
três suplentes, com mandato até nossa Assembleia Geral
Ordinária a ser realizada em 2012, os quais estão identificados
na Seção 12.6 do Formulário de Referência.

Resolução de Conflitos por
Meio de Arbitragem

Nos termos do nosso Estatuto Social, nós, nossos acionistas,
nossos administradores e membros do nosso Conselho Fiscal,
quando instalado, obrigam-se a resolver, por meio de
arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa
surgir entre a Companhia, relacionada ou oriunda, em especial,
da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus
efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por
Ações, no nosso Estatuto Social, nas normas editadas pelo
CMN, pelo Banco Central e pela CVM, bem como nas demais
normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em
geral, além daquelas constantes do Regulamento Nível 2, do
Contrato de Adoção de Práticas Diferenciadas de Governança
Corporativa Nível 2 e do Regulamento de Arbitragem da
Câmara de Arbitragem do Mercado.
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Ações em Circulação no
Mercado após a Oferta
(Free Float)

Após a realização da Oferta, sem considerar as Units do Lote
Suplementar e as Units Adicionais, 44.145.277 Units de nossa
emissão, representativas de aproximadamente 51,9% de
nosso capital social, estarão em circulação no mercado.
Considerando as Units do Lote Suplementar e as Units
Adicionais,
50.620.277
Units
de
nossa
emissão,
representativas de aproximadamente 55,9% de nosso capital
social, estarão em circulação no mercado.

Acionista Controlador ou PAP

Pitágoras Administração e Participações S.A., sociedade com
sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na
Rua Jornalista Djalma Andrade, n.º 46, sala 901, Bairro
Belvedere, CEP 30.320-540, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 20.460.689/0001-44.

Exercício do Poder de
Controle Após a Oferta

Na data deste Prospecto, o nosso Acionista Controlador detém,
aproximadamente 83,70% do nosso capital social votante, e
imediatamente após a Oferta (sem considerar as Units do Lote
Suplementar e as Units Adicionais), deterá aproximadamente
77,6% do nosso capital social votante.

Mecanismos de Proteção à
Dispersão da Base Acionária

O nosso Estatuto Social não dispõe de nenhum mecanismo
específico de proteção à dispersão da base acionária. No
entanto, fazemos parte do segmento Nível 2 da BM&FBOVESPA,
estando sujeitos às suas regras de dispersão da base acionária
(manutenção em circulação de, no mínimo, 25% das ações de
nossa emissão) e de proteção aos acionistas minoritários.

Contrato de Empréstimo

Contrato de Empréstimo de Certificado de Depósito de Ações –
Units de Emissão da Kroton Educacional S.A., a ser celebrado
entre
o
BTG
Pactual,
como
“Tomador”,
Neiva
Participações Ltda., Samos Participações Ltda. e Júlio Fernando
Cabizuca, como “Doadores” e a BTG Pactual Corretora de
Títulos e Valores Mobiliários S.A., o qual rege os procedimentos
para empréstimo das Units para atender a eventual excesso de
demanda.

Contrato de Estabilização

Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço
de Certificados de Depósito de Ações - Units de Emissão da
Kroton Educacional S.A., a ser celebrado entre nós, os
Acionistas Vendedores, o BTG Pactual, a BTG Pactual
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e o
Coordenador Líder, o qual rege os procedimentos das
atividades de estabilização do preço de Units de nossa
emissão e que será previamente aprovado pela CVM e pela
BM&FBOVESPA antes da publicação do Anúncio de Início.

Agente Estabilizador

O BTG Pactual é o agente autorizado para realização de
operações de estabilização de preço das units no mercado
brasileiro.
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Atividades de Estabilização

O Agente Estabilizador, por intermédio da BTG Pactual
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., poderá, a seu
exclusivo critério, realizar atividades de estabilização de preço
das units de nossa emissão, por até 30 dias a contar da data de
publicação do Anúncio de Início, inclusive, por meio de
operações de compra e venda de units de nossa emissão,
observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto no
Contrato de Estabilização, o qual foi submetido à análise prévia
e aprovação da BM&FBOVESPA e da CVM, nos termos do
artigo 23, parágrafo 3º da Instrução CVM 400.

Mercados de Negociação

As units de nossa emissão estão listadas no segmento Nível 2
da BM&FBOVESPA, sob o código “KROT11”. A Companhia
celebrou o Contrato de Adoção de Práticas de Governança
Corporativa do Nível 2 com a BM&FBOVESPA em 29 de junho
de 2007, o qual entrou em vigor em 20 de julho de 2007. Não
foi e não será realizado nenhum registro da Oferta, das Units
junto à SEC, nem a qualquer outra agência ou órgão regulador
do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no
Brasil. As Units não poderão ser ofertadas ou vendidas nos
Estados Unidos da América ou a pessoas consideradas U.S.
persons, conforme definido no Regulamento S, exceto de
acordo com isenções de registro nos termos do Securities Act.
As nossas ações ordinárias e as ações preferenciais são
negociadas na BM&FBOVESPA sob os códigos “KROT3” e
“KROT4”, respectivamente.

Admissão à Negociação das
Units objeto da Oferta

A negociação das Units objeto da Oferta terá início no dia
seguinte à publicação do Anúncio de Início.

Inadequação da Oferta a
Certos Investidores

O investimento em Units, sendo um investimento em renda
variável, representa um investimento de risco e, assim, os
investidores que pretendam investir nas Units estão sujeitos a
diversos riscos, inclusive aqueles relacionados à volatilidade do
mercado de capitais, à liquidez das Units e à oscilação de suas
cotações em bolsa, e, portanto, poderão perder uma parcela ou
a totalidade de seu eventual investimento. O investimento em
Units não é, portanto, adequado a investidores avessos aos
riscos relacionados à volatilidade do mercado de capitais. Ainda
assim, não há nenhuma classe ou categoria de investidor que
esteja proibida por lei de adquirir as Units. Os investidores
devem ler atentamente o Prospecto, principalmente a Seção
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta”, na página 94 deste
Prospecto, bem como seções “4” e “5” do nosso Formulário de
Referência incorporado por referência a este Prospecto, que
contém a descrição de certos riscos que atualmente
acreditamos serem capazes de nos afetar de maneira adversa.
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Fatores de Risco
Relacionados à Oferta

Para explicação sobre os fatores de risco que devem ser
considerados cuidadosamente antes da decisão de investimento
nas Units, consulte a Seção “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta” na página 94 deste Prospecto, bem como seções “4” e
“5” do nosso Formulário de Referência incorporado por
referência a este Prospecto, além de outras informações
incluídas neste Prospecto e no Formulário de Referência.

Aprovações Societárias

A realização da Oferta Primária foi aprovada em Reunião do
nosso Conselho de Administração realizada em 16 de maio de
2011, cuja ata foi publicada no jornal “Valor Econômico” em
26 de maio de 2011 e no Diário Oficial do Estado de Minas
Gerais em 27 de maio de 2011 e foi registrada em 23 de maio
de 2011 na JUCEMG sob o nº 4620616.
A determinação da quantidade de Units objeto da Oferta
Primária e o efetivo aumento do nosso capital, com exclusão do
direito de preferência dos atuais acionistas na subscrição das
ações ordinárias e das ações preferenciais representadas pelas
Units objeto da Oferta Primária, nos termos do artigo 172,
inciso I, da Lei Sociedades por Ações, assim como o Preço por
Unit serão deliberados em Reunião do nosso Conselho de
Administração a ser realizada em 29 de junho de 2011, cuja ata
será publicada no jornal “Valor Econômico” na data de
publicação do Anúncio de Início e será publicada no Diário
Oficial do Estado de Minas Gerais em 01 de julho de 2011 e
registrada na JUCEMG.
A Oferta Secundária foi aprovada pelos Acionistas Vendedores
em 16 de maio de 2011 e o Preço por Unit será aprovado pelos
Acionistas Vendedores, se, e somente se houver a Oferta das
Units Adicionais, em 29 de junho de 2011.

Cronograma da Oferta

Consulte a Seção “Informações Relativas à Oferta” na página 54
deste Prospecto.

Informações Adicionais

Nós, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder
solicitamos junto à ANBIMA a análise prévia dos registros da
Oferta em 18 de maio de 2011, estando a Oferta sujeita à
análise prévia pela ANBIMA e à concessão dos registros pela
CVM. Para descrição completa das condições aplicáveis à
Oferta, consulte a Seção “Informações Relativas à Oferta” na
página 54 deste Prospecto.
Para informações adicionais sobre nós, veja a Seção “Sumário
da Companhia” na página 19 deste Prospecto e o nosso
Formulário de Referência incorporado a este Prospecto por
referência.
Para informações adicionais sobre os Coordenadores da Oferta
e o Coordenador Contratado, veja a Seção “Apresentação dos
Coordenadores da Oferta” na página 87 deste Prospecto.
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Informações sobre as instituições credenciadas junto à
BM&FBOVESPA para participar da Oferta poderão ser obtidas na
página
da
BM&FBOVESPA
em
seu
website
(www.bmfbovespa.com.br).
Informações adicionais sobre a Oferta poderão ser obtidas
junto às Instituições Participantes da Oferta nos endereços
indicados na Seção “Informações Relativas à Oferta –
Instituições Participantes da Oferta” na página 84 deste
Prospecto.
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APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
Os dados de balanço patrimonial e da demonstração de resultado relativos:
(i) aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2009 e 2010 foram extraídos das
nossas demonstrações financeiras consolidadas para esses exercícios sociais, sendo
Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao Exercício Social encerrado em 31 de
dezembro de 2009 (reapresentadas com base Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e IFRS
vigentes em 31 de dezembro de 2010) e 2010, preparadas de acordo com as Práticas
Contábeis Adotadas no Brasil e IFRS, auditadas de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria; e
(ii) aos períodos de três meses encerrados em 31 de março de 2010 e 2011 foram extraídos das
nossas Informações Financeiras Trimestrais relativas aos períodos de três meses encerrados em
31 de março de 2010 e 2011, preparadas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no
Brasil e IFRS, revisadas de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Em 28 de dezembro de 2007, o governo brasileiro promulgou a Lei nº 11.638/07 para facilitar a
transição das Práticas Contábeis Adotadas no Brasil para as normas IFRS. A Lei nº 11.638/07, que
entrou em vigor em 1º de janeiro de 2008, alterou a Lei das Sociedades Anônimas, o que provocou
mudança nas políticas contábeis, de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil.
Em dezembro de 2008, a CVM emitiu a Deliberação 565/08, determinando a aplicação dessas
alterações nas políticas contábeis. Em virtude da implantação dessas mudanças nas políticas
contábeis e da Lei das Sociedades Anônimas, em maio de 2009 entrou em vigor a Lei
nº 11.941/09, que instituiu o Regime Tributário de Transição – RTT para a determinação do lucro
líquido tributável de empresas sujeitas ao regime do lucro tributável.
Nos anos de 2007 a 2010, o CPC emitiu normas contábeis que modificam as Práticas Contábeis
Adotadas no Brasil para melhor alinhá-las em relação ao IFRS. As normas emitidas em 2009 devem
ser obrigatoriamente adotadas nas demonstrações financeiras a serem apresentadas para o
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010 e, para fins de comparação, para o
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009.
Dessa forma, as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2009 foram ajustadas para as novas normas de 2010 quando da apresentação das
demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010.
Nossas demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2010 e para o trimestre encerrado em 31 de março de 2011 incluem todas as alterações trazidas
pelas normas contábeis brasileiras, introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, de acordo
com os pronunciamentos do CPC e interpretações aprovadas pela CVM, vigentes em 31 de
dezembro de 2010. As demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2009 e para o exercício
findo nesta data foram reapresentadas com base nestas novas praticas contábeis em formato de
informações comparativas a 31 de dezembro de 2010.
Tais alterações, no entanto, não foram aplicadas retroativamente às nossas demonstrações financeiras
referentes ao exercício social de 2008. As nossas demonstrações financeiras para o exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2008 foram elaboradas de acordo com as Práticas Contábeis
Adotadas no Brasil vigentes em 31 de dezembro de 2008 e não incluem as novas normas contábeis e
regras introduzidas a partir de 2007, que podem afetar a comparação entre as demonstrações
financeiras para os períodos mencionados acima. Em razão da incomparabilidade de informações, as
colunas relativas ao exercício de 2008 deste Prospecto e do nosso Formulário de Referência (anexo a
este Prospecto por referência) não foram preenchidas, por se tratarem de informações não
comparáveis, conforme orientação do Ofício CVM/SEP/nº 007/2011, itens 3.1 e 10.1 e 10.2.
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Para informações adicionais sobre o impacto das reclassificações e mudanças nos princípios
contábeis em nossas demonstrações financeiras e políticas contábeis críticas com respeito às novas
regras contábeis, consulte a Nota Explicativa nº 36 de nossas demonstrações financeiras.
Nas demonstrações financeiras individuais as controladas são contabilizadas pelo método de
equivalência patrimonial. Os mesmos ajustes são feitos tanto nas demonstrações financeiras individuais
quanto nas demonstrações financeiras consolidadas para chegar ao mesmo resultado e patrimônio
líquido atribuível aos acionistas da controladora. No nosso caso, as Práticas Contábeis Adotadas no
Brasil aplicadas nas demonstrações financeiras individuais diferem do IFRS aplicável às demonstrações
financeiras separadas, apenas pela avaliação dos investimentos em controladas e coligadas pelo método
de equivalência patrimonial, enquanto conforme IFRS seria custo ou valor justo.
As informações financeiras devem ser lidas em conjunto com as nossas demonstrações e demais
informações financeiras incorporadas por referência a este Prospecto, as respectivas notas
explicativas, pareceres e relatórios dos auditores independentes, em conjunto com o nosso
Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto.
Arredondamentos
Alguns valores e percentuais constantes deste Prospecto foram arredondados para facilitar a sua
apresentação e, dessa forma, os valores totais apresentados em algumas tabelas constantes deste
Prospecto podem não representar a soma exata dos valores que os precedem.
Demais Informações Financeiras e Operacionais
As informações incluídas neste Prospecto relativas ao setor de atividade da Companhia, bem como
as estimativas a respeito de participações de mercado, foram obtidas por meio de levantamentos
internos da Companhia, informações públicas e publicações sobre o setor. Foram incluídas
informações de relatórios elaborados por fontes públicas oficiais, como o BACEN, o IBGE, a
UNESCO, o MEC e o INEP, bem como por fontes privadas de informação, tais como Hoper, empresa
de consultoria e pesquisa do setor de educação brasileiro, entre outras. As informações que
constam dessas publicações foram extraídas de fontes consideradas confiáveis, mas a exatidão e a
integridade dessas informações não podem ser garantidas pela Companhia. Os referidos
levantamentos internos e estimativas não foram objeto de comprovação independente. Nós e os
Coordenadores da Oferta não podemos garantir a exatidão dessas informações.
As informações constantes do nosso website ou que podem ser acessadas por meio dele não
integram este Prospecto e não são a ele incorporadas por referência. Para informações adicionais
sobre a obtenção dos documentos incorporados por referência a este Prospecto, consulte a Seção
“Documentos Incorporados por Referência”, na página 15 deste Prospecto.
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INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA, OS COORDENADORES,
OS CONSULTORES E OS AUDITORES
Companhia
Kroton Educacional S.A.
Rua Santa Madalena Sofia, nº 25, 4º andar, sala 01,
CEP 30.380-650
Belo Horizonte, MG
escritório corporativo e Diretoria de Relações com Investidores na
Rua Alameda Santos, nº 787, 1º andar,
CEP 01419-001,
São Paulo, SP
Sr. Carlos Alberto Bolina Lazar
Diretor de Relações com Investidores
Tel.: (11) 3775-2288
Fax: (11) 3775-2010
www.kroton.com.br
Coordenadores da Oferta
Coordenador Líder
Coordenador da Oferta
Banco Itaú BBA S.A.
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400,
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 9º andar
4º andar (parte)
CEP 04538-133, São Paulo, SP
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Fábio Nazari
At.: Sr. Fernando Fontes Iunes
Tel: +55 (11) 3383-2000
Tel.: +55 (11) 3708-8000
Fax: +55 (11) 3383-2001
Fax: +55 (11) 3708-8107
Site: http://www.btgpactual.com
Site: http://www.itaubba.com.br
Coordenador da Oferta
Banco Santander (Brasil) S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,
nº 2.235, 24º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. Glenn Mallett
Tel.: +55 (11) 3012-7162
Fax: +55 (11) 3353-7099
Site: www.santandercorretora.com.br

Coordenador da Oferta
Banco Bradesco BBI S.A.
Avenida Paulista, nº 1.450, 8º andar
CEP 01310-917, São Paulo, SP
At.: Sr. Renato Ejnisman e Sr. Alfred Charles
Dangoor
Tel.: +55 (11) 2178-4800
Fax: +55 (11) 2178-4880
Site: http://www.bradescobbi.com.br

Coordenador Contratado
Banco Votorantim S.A.
Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre A,
18º andar
CEP 04794-000, São Paulo, SP
At.: Sr. Roberto Roma
Tel.: (11) 5171-2612
Fax: (11) 5171-2656
http://www.bancovotorantim.com.br
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Consultores Legais Locais da Companhia
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e
Quiroga Advogados
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, nº 447
CEP 01403-001, São Paulo, SP
At.: Sr. Sergio Spinelli Silva Jr.
At.: Sr. Renato Schermann Ximenes de Melo
Tel.: (11) 3147-7676
Fax: (11) 3147-7770
Site: www.mattosfilho.com.br

Consultores Legais Externos da Companhia
Davis Polk & Wardwell LLP
450 Lexington Avenue, Nova Iorque – EUA
At.: Sr. Manuel Garciadiaz
Tel.: (1 212) 450-4000
Fax: (1 212) 450-3800
Site: www.davispolk.com

Consultores Legais Locais dos Coordenadores
da Oferta
Tauil & Chequer Advogados, associado ao
Mayer Brown LLP
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,
nº 1455, 5º e 6º andares
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. Carlos Motta
Tel.: (11) 2504-4210
Fax: (11) 2504-4211
Site: www.tauilchequer.com.br

Consultores Legais Externos dos
Coordenadores da Oferta
White & Case LLP
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, 4º andar
CEP 01452-000, São Paulo, SP
At.: Sr. Donald E. Baker
Tel.: (11) 3147-5600
Fax: (11) 3147-5611
Site: www.whitecase.com

Auditores Independentes da Companhia
Para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010 e para o período de três meses
encerrado em 31 de março de 2011:
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Rua José Guerra, nº 127
CEP 04.719-030, São Paulo, SP
At.: Sr. Ismar de Moura
Tel.: (11) 5186-1000
Fax: (11) 5186-1333
Site: www.deloitte.com.br
Para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009 (incluído para fins de
comparabilidade nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2010):
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
Rua dos Inconfidentes, nº 1190, 9º andar
CEP 30140-120, Belo Horizonte, MG
At.: Carlos Augusto da Silva
Tel.: (31) 3269-1000
Fax: (31) 3261-1333
Site: www.pwc.com.br
As nossas declarações, dos Acionistas Vendedores e do Coordenador Líder nos termos do artigo 56
da Instrução CVM 400 encontram-se anexas a este Prospecto nas páginas 159 e 169.

52

INFORMAÇÕES RELATIVAS À COMPANHIA
As informações referentes às seções relacionadas (i) aos Fatores de Risco da Companhia e de seu
Mercado de Atuação; (ii) à sua Situação Financeira; e (iii) a outras informações relativas à
Companhia, tais como Histórico, Atividades, Estrutura Organizacional, Capital Social, Administração,
Pessoal, Contingências Judiciais e Administrativas e Operações com Partes Relacionadas, podem ser
encontradas em nosso Formulário de Referência atualizado, em sua versão 7 de 2011, elaborado
nos termos da Instrução CVM n.º 480, e arquivado na CVM em 20 de junho de 2011, (“Formulário
de Referência”), incorporado por referência a este Prospecto e disponível nos seguintes websites:
I.

www.cvm.gov.br, em “ACESSO RÁPIDO” clicar em “ITR, DFP, IAN, IPE, FC. FR e outras
Informações”, inserir o nome da Companhia e clicar em “Continuar”, posteriormente, clicar no
nome da Companhia, em seguida, clicar em “Formulário de Referência” e, por fim, consultar o
arquivo entregue em 20 de junho de 2011;

II.

www.bmfbovespa.com.br – neste website acessar “Empresas Listadas”, depois digitar
“KROTON”, posteriormente acessar “KROTON EDUCACIONAL S.A.” – “Relatórios
Financeiros” – “2011 – Formulário de Referência – Versão 7.0”;

III. http://cop.anbid.com.br/webpublic/OfferList.aspx – nessa página acessar “Kroton Educacional
S.A.” e a seguir “FR_V7_20.06.2011_Kroton Educacional.pdf”;
IV. www.itaubba.com.br – neste website, clicar em Prospectos; e, então, clicar em ”Oferta Pública
Follow-on Kroton 2011 – Prospecto Preliminar;
V.

www.btgpactual.com.br – neste website, clicar em “Mercado de Capitais” no menu à esquerda,
depois clicar em “2011” no menu inferior e a seguir em “Prospecto Preliminar - 2011” logo
abaixo de “Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósitos de Ações de
Emissão da Kroton Educacional S.A.”;

VI. www.santandercorretora.com.br – neste website, no lado direito da página, abaixo do item
“Ofertas Públicas”, clicar no logo da Kroton e depois em “Prospecto Preliminar”;
VII. www.bradescobbi.com.br/ofertaspublicas – neste website, clicar em Kroton e posteriormente
em “Prospecto Preliminar”; e
VIII. http://www.bancovotorantim.com.br/ofertaspublicas (neste website, na seção “Prospectos das
Operações de Renda Variável”, acessar o link “Kroton Educacional – Prospecto Preliminar de
Emissão de Ações (Follow-On)”).
Os investidores devem ler a Seção “Fatores de Risco”, na página 94 deste Prospecto e nos itens
“4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de Mercado” do Formulário de Referência, incorporado por
referência a este Prospecto, para ciência dos riscos que devem ser considerados antes de decidir
investir nas Units.
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INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA
Composição Atual do Nosso Capital Social
Na data deste Prospecto, a composição de nosso capital social totalmente subscrito e integralizado
é de R$873.830.615,50, representado por 234.113.715 ações ordinárias e por 232.125.907 ações
preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Na data deste Prospecto, a composição do nosso capital social é a seguinte:
Espécie e Classe

Quantidade

Ações Ordinárias ..............................................................................................
Ações Preferenciais ...........................................................................................
Total .........................................................................................................

234.113.715
232.125.907
466.239.622

Após a conclusão da Oferta, assumindo a colocação da totalidade das Units, sem considerar a
colocação das Units Adicionais e sem considerar o exercício da Opção de Lote Suplementar, nosso
capital social totalmente subscrito e integralizado, considerando (i) os recursos líquidos de
aproximadamente R$379.013.581,41 que estimamos receber após a dedução das comissões de
distribuição e das despesa estimadas relativas à Oferta e devidas por nós, e (ii) o Preço por Unit de
R$21,70, que é a cotação de fechamento das units de nossa emissão na BM&FBOVESPA em 13 de
maio de 2011, será de R$1.252.844.196,91, e sua composição será a seguinte:
Espécie e Classe

Quantidade

Ações Ordinárias .............................................................................................
Ações Preferenciais ..........................................................................................
Total ........................................................................................................

252.613.715
343.125.907
595.739.622

Após a conclusão da Oferta, assumindo a colocação da totalidade das Units, considerando a
colocação das Units Adicionais e sem considerar o exercício da Opção de Lote Suplementar, nosso
capital social totalmente subscrito e integralizado, considerando (i) os recursos líquidos de
aproximadamente R$435.009.668,84 que estimamos receber após a dedução das comissões de
distribuição e das despesa estimadas relativas à Oferta e devidas por nós, e (ii) o Preço por Unit de
R$21,70, que é a cotação de fechamento das units de nossa emissão na BM&FBOVESPA em 13 de
maio de 2011, será de R$1.308.840.284,34, e sua composição será a seguinte:
Espécie e Classe

Quantidade

Ações Ordinárias .............................................................................................
Ações Preferenciais ..........................................................................................
Total .........................................................................................................

255.313.715
359.325.907
614.639.622

Após a conclusão da Oferta, assumindo a colocação da totalidade das Units, sem considerar a
colocação das Units Adicionais e considerando o exercício integral da Opção de Lote Suplementar,
nosso capital social totalmente subscrito e integralizado, considerando (i) os recursos líquidos de
aproximadamente R$436.565.115,71 que estimamos receber após a dedução das comissões de
distribuição e das despesa estimadas relativas à Oferta e devidas por nós, e (ii) o Preço por Unit de
R$21,70, que é a cotação de fechamento das units de nossa emissão na BM&FBOVESPA em 13 de
maio de 2011, será de R$1.310.395.731,22, e sua composição será a seguinte:
Espécie e Classe

Quantidade

Ações Ordinárias .............................................................................................
Ações Preferenciais ..........................................................................................
Total ........................................................................................................
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255.388.715
359.775.907
615.164.622

Após a conclusão da Oferta, assumindo a colocação da totalidade das Units, considerando a
colocação das Units Adicionais e considerando o exercício integral da Opção de Lote Suplementar,
nosso capital social totalmente subscrito e integralizado, considerando (i) os recursos líquidos de
aproximadamente R$492.561.203,15 que estimamos receber após a dedução das comissões de
distribuição e das despesa estimadas relativas à Oferta e devidas por nós, e (ii) o Preço por Unit de
R$21,70, que é a cotação de fechamento das units de nossa emissão na BM&FBOVESPA em 13 de
maio de 2011, será de R$1.366.391.818,66, e sua composição será a seguinte:
Espécie e Classe

Quantidade

Ações Ordinárias ............................................................................................
Ações Preferenciais .........................................................................................
Total ........................................................................................................

258.088.715
375.975.907
634.064.622

A tabela abaixo contém informações sobre a quantidade de ações ordinárias e a quantidade de
ações preferenciais de nossa emissão detidas pelos acionistas titulares de 5% ou mais de nossas
ações ordinárias e/ou de ações preferenciais, por Administradores da Companhia e outros: (i) na
data deste Prospecto; e (ii) após a conclusão da Oferta, sem considerar o exercício integral da
Opção de Lote Suplementar e sem considerar a colocação das Units Adicionais:
Número de Ações e Percentual
Depois da Oferta

Antes da Oferta
Acionista

(1)

Ações ON

Pitágoras Administração e
Participação S.A..............
Altamiro Belo Galindo..........
Neiva Participações Ltda. ....
Samos Participações Ltda. ...
Constellation
Investimentos e
Participações Ltda...........
Júlio Fernando Cabizuca ......
Citissimo
Participações Ltda...........
Ações em Tesouraria ..........
Administradores .................
Outros ...............................

Ações PN

%

Total Ações

Ações ON

%

Ações PN

%

Total Ações

Participação
Total %

195.945.698
4.200.000
2.417.800
2.347.800

83,7
1,8
1,0
1,0

3.117.806
25.200.000
14.506.800
14.086.800

1,3
10,9
6,2
6,1

199.063.504
29.400.000
16.924.600
16.434.600

42,7%
6,3%
3,6%
3,5%

195.945.698
4.200.000
2.417.800
2.347.800

77,6%
1,7%
1,0%
0,9%

3.117.806
25.200.000
14.506.800
14.086.800

0,9%
7,3%
4,2%
4,1%

199.063.504
29.400.000
16.924.600
16.434.600

33,4%
4,9%
2,8%
2,8%

2.229.800
1.814.500

1,0
0,8

13.378.800
10.887.000

5,8
4,7

15.608.600
12.701.500

3,3%
2,7%

2.229.800
1.814.500

0,9%
0,7%

13.378.800
10.887.000

3,9%
3,2%

15.608.600
12.701.500

2,6%
2,1%

420.000
1.322.536
103
23.415.478

0,2
0,6
0,0
10,0

2.520.000
7.935.216
622
140.492.863

1,1
3,4
0,0
60,5

2.940.000
9.257.752
725
163.908.341

0,6%
1,9%
0,0%
35,1%

420.000
1.322.536
103
41.915.478

0,2%
0,5%
0,0%
16,6%

2.520.000
7.935.216
622
251.492.863

0,5%
1,6%
0,0%
49,3%

100,0 466.239.622

100,0

0,7%
2.940.000
2,3%
9.257.752
0,0%
725
73,3% 293.408.341
100,0
% 595.739.622

Total ................................ 234.113.715
(1)

%

Participação
Total %

100,0 232.125.907

252.613.715 100,0% 343.125.907

100,0%

Para uma descrição mais detalhada sobre nossos acionistas titulares de mais de 5% do nosso capital social, inclusive sua composição societária,
consulte o item 15.2 do nosso Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto.

A tabela abaixo contém informações sobre a quantidade de ações ordinárias e a quantidade de
ações preferenciais de nossa emissão detidas pelos acionistas titulares de 5% ou mais de nossas
ações ordinárias e/ou de ações preferenciais, por Administradores da Companhia e outros: (i) na
data deste Prospecto; e (ii) após a conclusão da Oferta, considerando o exercício integral da Opção
de Lote Suplementar, mas sem considerar a colocação das Units Adicionais:
Número de Ações e Percentual
Antes da Oferta
Acionista(1)
Pitágoras Administração e
Participação S.A. ............
Altamiro Belo Galindo .........
Neiva Participações Ltda.....
Samos Participações Ltda. ..
Constellation
Investimentos e
Participações Ltda. .........
Júlio Fernando Cabizuca .....
Citissimo
Participações Ltda. .........
Ações em Tesouraria..........
Administradores .................
Outros ..............................
Total ...............................
(1)

Ações PN

Depois da Oferta
Participação
Total %

Ações ON

%

199.063.504
29.400.000
16.924.600
16.434.600

42,7%
6,3%
3,6%
3,5%

195.945.698
4.200.000
2.417.800
2.347.800

76,7%
1,6%
0,9%
0,9%

3.117.806
25.200.000
14.506.800
14.086.800

0,9%
7,0%
4,0%
3,9%

199.063.504
29.400.000
16.924.600
16.434.600

32,4%
4,8%
2,8%
2,7%

5,8
4,7

15.608.600
12.701.500

3,3%
2,7%

2.229.800
1.814.500

0,9%
0,7%

13.378.800
10.887.000

3,7%
3,0%

15.608.600
12.701.500

2,5%
2,1%

1,1
3,4
0,0
60,5
100,0

2.940.000
9.257.752
725
163.908.341
466.239.622

0,6%
1,9%
0,0%
35,1%
100,0

420.000
1.322.536
103
44.690.478
255.388.715

0,2%
0,5%
0,0%
17,5%
100,0%

2.520.000
7.935.216
622
268.142.863
359.775.907

0,7%
2,2%
0,0%
74,5%
100,0%

Ações ON

%

%

195.945.698
4.200.000
2.417.800
2.347.800

83,7
1,8
1,0
1,0

3.117.806
25.200.000
14.506.800
14.086.800

1,3
10,9
6,2
6,1

2.229.800
1.814.500

1,0
0,8

13.378.800
10.887.000

420.000
1.322.536
103
23.415.478
234.113.715

0,2
0,6
0,0
10,0
100,0

2.520.000
7.935.216
622
140.492.863
232.125.907

Total Ações

Ações PN

%

Total Ações

2.940.000
9.257.752
725
312.833.341
615.164.622

Para uma descrição mais detalhada sobre nossos acionistas titulares de mais de 5% do nosso capital social, inclusive sua composição societária,
consulte o item 15.2 do nosso Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto.
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Participação
Total %

0,5%
1,5%
0,0%
50,9%
100,0%

A tabela abaixo contém informações sobre a quantidade de ações ordinárias e a quantidade de
ações preferenciais de nossa emissão detidas pelos acionistas titulares de 5% ou mais de ações
ordinárias e/ou de nossas ações preferenciais, por Administradores da Companhia e outros: (i) na
data deste Prospecto; e (ii) após a conclusão da Oferta, sem considerar o exercício da Opção de
Lote Suplementar e considerando a colocação das Units Adicionais:
Número de Ações e Percentual
Antes da Oferta
Acionista

(1)

Pitágoras Administração e
Participação S.A. ............
Altamiro Belo Galindo .........
Neiva Participações Ltda. ...
Samos Participações Ltda. ..
Constellation Investimentos
e Participações Ltda. ......
Júlio Fernando Cabizuca .....
Citissimo
Participações Ltda. .........
Ações em Tesouraria..........
Administradores.................
Outros ..............................
Total ...............................
(1)

%

195.945.698
4.200.000
2.417.800
2.347.800

83,7
1,8
1,0
1,0

3.117.806
25.200.000
14.506.800
14.086.800

1,3
10,9
6,2
6,1

199.063.504
29.400.000
16.924.600
16.434.600

42,7%
6,3%
3,6%
3,5%

195.945.698
4.200.000
2.067.800
1.997.800

76,7%
1,6%
0,8%
0,8%

3.117.806
25.200.000
12.406.800
11.986.800

0,9%
7,0%
3,5%
3,3%

199.063.504
29.400.000
14.474.600
13.984.600

32,4%
4,8%
2,4%
2,3%

2.229.800
1.814.500

1,0
0,8

13.378.800
10.887.000

5,8
4,7

15.608.600
12.701.500

3,3%
2,7%

2.229.800
1.564.500

0,9%
0,6%

13.378.800
9.387.000

3,7%
2,6%

15.608.600
10.951.500

2,5%
1,8%

1,1
2.940.000
3,4
9.257.752
0,0
725
60,5
163.908.341
100,0 466.239.622

0,6%
1,9%
0,0%
35,1%
100,0

370.000
1.322.536
103
45.615.478
255.313.715

0,2
2.520.000
0,6
7.935.216
0,0
622
10
140.492.863
100,0 232.125.907

%

Total Ações

Ações ON

%

Ações PN

0,1%
2.220.000
0,5%
7.935.216
0,0%
622
17,9%
273.692.863
100,0% 359.325.907

%

0,6%
2,2%
0,0%
76,2%
100,0%

Total Ações

Participação
Total %

Ações ON

420.000
1.322.536
103
23.415.478
234.113.715

Ações PN

Depois da Oferta
Participação
Total %

2.590.000
9.257.752
725
319.308.341
614.639.622

0,4%
1,5%
0,0%
52,0%
100,0%

Para uma descrição mais detalhada sobre nossos acionistas titulares de mais de 5% do nosso capital social, inclusive sua composição societária,
consulte o item 15.2 do nosso Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto.

A tabela abaixo contém informações sobre a quantidade de ações ordinárias e a quantidade de
ações preferenciais de nossa emissão detidas pelos acionistas titulares de 5% ou mais de nossas
ações ordinárias e/ou de ações preferenciais, por Administradores da Companhia e outros: (i) na
data deste Prospecto; e (ii) após a conclusão da Oferta, considerando o exercício integral da Opção
de Lote Suplementar e a colocação das Units Adicionais:
Número de Ações e Percentual
Depois da Oferta

Antes da Oferta
Acionista

(1)

Pitágoras Administração e
Participação S.A. ............
Altamiro Belo Galindo .........
Neiva Participações Ltda.....
Samos Participações Ltda. ..
Constellation
Investimentos e
Participações Ltda. .........
Júlio Fernando Cabizuca .....
Citissimo
Participações Ltda. .........
Ações em Tesouraria..........
Administradores .................
Outros ..............................
Total ...............................
(1)

Ações PN

%

Participação
Total %
Total Ações

Ações ON

%

195.945.698
4.200.000
2.417.800
2.347.800

83,7
1,8
1,0
1,0

3.117.806
25.200.000
14.506.800
14.086.800

1,3
10,9
6,2
6,1

199.063.504
29.400.000
16.924.600
16.434.600

2.229.800
1.814.500

1,0
0,8

13.378.800
10.887.000

5,8
4,7

420.000
1.322.536
103
23.415.478
234.113.715

0,2
0,6
0,0
10
100,0

2.520.000
1,1
7.935.216
3,4
622
0,0
140.492.863
60,5
232.125.907 100,0

Ações PN

%

Total Ações

Participação
Total %

Ações ON

%

42,7%
6,3%
3,6%
3,5%

195.945.698
4.200.000
2.067.800
1.997.800

75,9%
1,6%
0,8%
0,8%

3.117.806
25.200.000
12.406.800
11.986.800

0,8%
6,7%
3,3%
3,2%

199.063.504
29.400.000
14.474.600
13.984.600

31,4%
4,6%
2,3%
2,2%

15.608.600
12.701.500

3,3%
2,7%

2.229.800
1.564.500

0,9%
0,6%

13.378.800
9.387.000

3,6%
2,5%

15.608.600
10.951.500

2,5%
1,7%

2.940.000
9.257.752
725
163.908.341
466.239.622

0,6%
1,9%
0,0%
35,1%
100,0

370.000
1.322.536
103
48.390.478
258.088.715

0,1%
0,5%
0,0%
18,7%
100,0%

2.220.000
7.935.216
622
290.342.863
375.975.907

0,6%
2,1%
0,0%
77,2%
100,0%

2.590.000
9.257.752
725
338.733.341
634.064.622

Para uma descrição mais detalhada sobre nossos acionistas titulares de mais de 5% do nosso capital social, inclusive sua composição societária,
consulte o item15.2 do nosso Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto.

Ações em Circulação no Mercado (Free Float) e Poder de Controle
Na data deste Prospecto, temos 38,5% do nosso capital social em circulação, sendo 25.645.278
ações ordinárias e 153.871.663 ações preferenciais. Após a liquidação da Oferta, sem considerar o
exercício da Opção de Lote Suplementar e as Units Adicionais, o nosso free float passará a ser de
51,9% do nosso capital social.
Na data deste Prospecto, a Pitágoras Administração e Participação S.A. detém o nosso controle,
com aproximadamente 42,7% do nosso capital social. Após a liquidação da Oferta, ainda que
considerado o exercício integral da Opção de Lote Suplementar e a colocação das Units Adicionais,
a Pitágoras Administração e Participação S.A. continuará a ser nossa controladora, detendo
aproximadamente 75,9% das ações ordinárias e 31,4% do nosso capital social ainda que venha a
ser exercida integralmente a Opção de Lote Suplementar e a colocação das Units Adicionais. Não
há no nosso Estatuto Social nenhum mecanismo de proteção à dispersão acionária, as chamadas
pílulas de veneno (poison pill), além das regras no Regulamento do Nível 2 da BM&FBOVESPA.
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0,4%
1,5%
0,0%
53,4%
100,0%

Histórico de Negociação das Units de Emissão da Companhia
A tabela abaixo apresenta: (i) cotações mínima, média e máxima anuais nos últimos cinco anos;
(ii) cotações mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos dois anos; e (iii) cotações
mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos seis meses:
Valor por Unit(1)

2008 .............................................................
2009 .............................................................
2010 .............................................................
2011 .............................................................
2008
Primeiro Trimestre .........................................
Segundo Trimestre ........................................
Terceiro Trimestre .........................................
Quarto Trimestre ...........................................
2009
Primeiro Trimestre .........................................
Segundo Trimestre ........................................
Terceiro Trimestre .........................................
Quarto Trimestre ...........................................
2010
Primeiro Trimestre .........................................
Segundo Trimestre ........................................
Terceiro Trimestre .........................................
Outubro ........................................................
Novembro .....................................................
Dezembro .....................................................
2011
Janeiro..........................................................
Fevereiro ......................................................
Março ...........................................................
Abril .............................................................
Maio .............................................................
Junho(2) ........................................................
(1)
(2)

Média Diária
Negociada
(em R$ milhões)

Mínimo

Médio
(em R$)

Máximo

6,93
7,06
12,57
19,05

19,54
13,82
16,53
20,93

31,61
19,99
21,85
23,39

1,34
1,77
2,25
2,91

17,33
18,83
12,11
6,93

21,08
26,32
20,22
10,34

25,98
31,61
27,09
12,38

2,20
1,45
1,15
0,54

7,06
8,10
12,95
16,15

8,62
12,67
15,99
17,95

10,87
15,19
18,21
19,99

0,54
1,03
2,24
3,28

16,60
12,91
12,57
15,50
17,65
19,21

18,36
14,94
14,13
17,05
18,28
20,08

19,19
16,95
16,24
17,64
18,86
21,85

1,11
1,49
2,18
3,65
3,79
4,79

21,62
19,61
19,60
20,08
19,85
19,05

22,42
20,76
20,49
20,65
20,95
19,73

23,39
22,59
21,58
21,39
22,03
20,45

3,14
2,65
2,08
3,22
3,27
3,50

Cotações referentes ao fechamento do dia.
Cotações até 14 de junho de 2011.

Descrição da Oferta
A Oferta compreende a distribuição primária de, inicialmente, 18.500.000 Units de nossa
emissão e a possível distribuição secundária de 1.000.000 Units de nossa emissão e de
titularidade dos Acionistas Vendedores, alocadas na Oferta de Units Adicionais, a serem
eventualmente distribuídas juntamente com 2.700.000 Units a serem emitidas pela Companhia,
se, e somente se, houver a oferta das Units Adicionais, nos termos do artigo 14, parágrafo 2º,
da Instrução CVM 400, a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, nos
termos da Instrução CVM 400, sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta, em regime de
garantia firme de liquidação, e com a participação do Coordenador Contratado e das
Instituições Consorciadas.
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Serão também realizados, simultaneamente, esforços de colocação das Units no exterior pelos
Agentes de Colocação Internacional e por determinadas instituições financeiras contratadas, em
operações isentas de registro na SEC, segundo o Securities Act, sendo: (i) nos Estados Unidos da
América, exclusivamente para investidores institucionais qualificados residentes e domiciliados nos
Estados Unidos da América, conforme definidos na Regra 144A do Securities Act em operações
isentas de registro previstas no Securities Act; e (ii) nos demais países, exceto no Brasil e nos
Estados Unidos da América, em conformidade com os procedimentos previstos no Regulamento S
do Securities Act, respeitada a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor e, em
qualquer caso, por meio de mecanismos de investimento regulamentados pela legislação brasileira
aplicável, especialmente pela CVM, pelo BACEN e pelo CMN e demais legislações aplicáveis, nos
termos do Contrato de Colocação Internacional. Não foi e nem será realizado nenhum registro da
Oferta ou das Units na SEC nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais
de qualquer outro país, exceto no Brasil. As Units não poderão ser ofertadas ou vendidas nos
Estados Unidos da América ou a pessoas consideradas U.S. persons, conforme definido no
Regulamento S, exceto de acordo com isenções de registro nos termos do Securities Act.
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade total de Units inicialmente ofertada
(sem considerar as Units Adicionais) poderá ser acrescida em até 15%, ou seja, em até 2.775.000
units de nossa emissão, nas mesmas condições e no mesmo preço das Units inicialmente ofertadas
(“Units do Lote Suplementar”), conforme opção outorgada por nós ao BTG Pactual, as quais serão
destinadas a atender um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da
Oferta (“Opção de Lote Suplementar”). O BTG Pactual, terá o direito exclusivo, a partir da data de
assinatura do Contrato de Distribuição e por um período de até 30 dias contados da data de
publicação do Anúncio de Início, de exercer a Opção de Lote Suplementar, no todo ou em parte,
em uma ou mais vezes, após notificação aos Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de
sobrealocação das Units do Lote Suplementar tenha sido tomada em comum acordo entre os
Coordenadores da Oferta no momento em que for fixado o Preço por Unit.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, a quantidade total de Units
inicialmente ofertada (sem considerar as Units do Lote Suplementar) poderá, a nosso critério e/ou
dos Acionistas Vendedores, desde que em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser
acrescida em até 20% das Units inicialmente ofertadas, ou seja, em até 3.700.000 units de nossa
emissão, das quais até 2.700.000 novas units a serem emitidas por nós e até 1.000.000 units de
nossa emissão e de titularidade dos Acionistas Vendedores, nas mesmas condições e no mesmo
preço das Units inicialmente ofertadas (“Units Adicionais”).
Preço por Unit
O Preço por Unit será fixado após (i) a efetivação dos Pedidos de Reserva de Units no Período de
Reserva e (ii) a conclusão do Procedimento de Bookbuilding em conformidade com o artigo 44 da
Instrução CVM 400 e de acordo com o artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades
por Ações, refletindo a demanda e o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão
suas ordens de investimento no contexto da Oferta. O Preço por Unit será calculado tendo como
parâmetro a cotação de fechamento das nossas units na BM&FBOVESPA e as indicações de
interesse em função da qualidade da demanda por Units coletada de Investidores Institucionais. A
cotação de fechamento das units na BM&FBOVESPA em 13 de maio de 2011, de R$21,70, podendo,
conforme descrito acima, ser alterada para mais ou menos após a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding. Os Investidores Não-Institucionais não participarão do Procedimento de Bookbuilding
e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Unit.
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A escolha do critério de determinação do Preço por Unit por meio da realização do Procedimento de
Bookbuilding justifica-se pelo fato de que tal critério refletirá o valor pelo qual os Investidores
Institucionais apresentarão suas intenções de subscrição e/ou aquisição das Units no âmbito da Oferta,
e não haverá diluição injustificada dos nossos atuais acionistas, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º,
inciso III, da Lei das Sociedades por Ações. Os Investidores Não-Institucionais não participarão do
Procedimento de Bookbuilding e, portanto, do processo de determinação do Preço por Unit.
Neste Prospecto, o Preço por Unit serve apenas como um valor indicativo e terá como parâmetro a
cotação de fechamento das units na BM&FBOVESPA em 13 de maio de 2011, de R$21,70, podendo
ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
processo de fixação do Preço por Unit, mediante a participação destes no Procedimento de
Bookbuilding, até o limite de 15% das Units inicialmente ofertadas (sem considerar as Units do Lote
Suplementar e as Units Adicionais).
Caso seja verificado excesso de demanda, assim entendida a demanda por Units em número
superior ao número de Units inicialmente ofertadas acrescido de 1/3 (sem considerar as Units do
Lote Suplementar e as Units Adicionais), será vedada a colocação, pelos Coordenadores da Oferta
ou pelo Coordenador Contratado, de Units aos Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas, sendo as intenções de investimento realizadas por Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas. A vedação de colocação disposta no artigo 55 da
Instrução CVM 400 não se aplica às instituições financeiras contratadas como formador de
mercado, conforme previsto no parágrafo único do artigo 55. Adicionalmente, os investimentos
realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 para proteção (hedge)
de operações com derivativos (incluindo operações de total return swap) contratadas com terceiros
são permitidas na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão consideradas
investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400,
desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por
Unit e o investimento nas Units por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá promover redução da liquidez das units de nossa emissão no
mercado secundário.
Para informações adicionais sobre os riscos relativos à participação de Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding, consulte o Fator de Risco Relacionado à Oferta “A participação de

Investidores Institucionais que possam ser Pessoas Vinculadas na Oferta poderá ter um impacto
adverso na liquidez das Units no mercado secundário e impactar a definição do Preço por Unit” na

Seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta”, na página 94 deste Prospecto.
Destinação dos Recursos da Oferta

Estimamos receber recursos líquidos de aproximadamente R$379.013.581,41 provenientes da
emissão de 18.500.000 Units no âmbito da Oferta Primária (com base no preço de fechamento das
units de nossa emissão na BM&FBOVESPA em 13 de maio de 2011, que foi de R$21,70, e sem
considerar as Units do Lote Suplementar e as Units Adicionais), após a dedução das comissões de
distribuição e das despesas estimadas relativas à Oferta e devidas por nós.
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Estimamos que os recursos líquidos da Oferta Primária serão empregados da seguinte forma:
(i) 94,98% de tais recursos, ou R$360.000.000,00, em aquisição de instituições de Ensino Superior;
(ii) 3,16% de tais recursos, ou R$11.971.581,41, em crescimento orgânico acelerado via novos
campi em praças existentes e novos greenfield; e (iii) 1,86% de tais recursos, ou R$7.042.000,00,
em novo negócio de Graduação a Distância. Para informações adicionais, consulte a Seção
“Destinação dos Recursos” na página 99 deste Prospecto.
Não receberemos quaisquer recursos provenientes da venda de Units pelos Acionistas Vendedores
na Oferta Secundária.
Quantidade, Valor e Recursos Líquidos
Os quadros seguintes indicam a quantidade de Units, o Preço por Unit, o valor total dos recursos
oriundos da Oferta, das comissões pagas e dos recursos líquidos recebidos por nós e pelos
Acionistas Vendedores no âmbito da Oferta Primária, em cada uma das hipóteses abaixo descritas.
Após a conclusão da Oferta, sem considerar as Units do Lote Suplementar e sem considerar as
Units Adicionais:

Oferta

Quantidade

Por Unit ..................................................
1
Companhia.............................................. 18.500.000
Neiva Participações Ltda. .........................
0
Samos Participações Ltda. ........................
0
Citissimo do Brasil Participações Ltda. .......
0
0
Júlio Fernando Cabizuca...........................
Total ................................................... 18.500.000
(1)

Valor(1)
(R$)

Comissões e
Despesas(1)
(R$)

21,70
1,21
401.450.000 22.436.418,59
0
0
0
0
0
0
0
0
401.450.000
22.436.419

Recursos
Líquidos(1)
(R$)
20,49
379.013.581
0
0
0
0
379.013.581

Com base no Preço por Unit de R$21,70, que é a cotação de fechamento das units de nossa emissão na BM&FBOVESPA em 13 de maio de 2011.

Após a conclusão da Oferta, sem considerar as Units do Lote Suplementar e considerando as
Units Adicionais:

Oferta

Quantidade

Por Unit ..................................................
1
Companhia..............................................
21.200.000
Neiva Participações Ltda. .........................
350.000
Samos Participações Ltda. ........................
350.000
Citissimo do Brasil Participações Ltda. .......
50.000
250.000
Júlio Fernando Cabizuca...........................
Total ................................................... 22.200.000
(1)

Valor(1)
(R$)

Comissões e
Despesas(1)
(R$)

Recursos
Líquidos(1)
(R$)

21,70
460.040.000
7.595.000
7.595.000
1.085.000
5.425.000
481.740.000

1,17
25.030.331
336.248
336.248
48.035
240.177
25.991.040

20,53
435.009.669
7.258.752
7.258.752
1.036.965
5.184.823
455.748.960

Com base no Preço por Unit de R$21,70, que é a cotação de fechamento das units de nossa emissão na BM&FBOVESPA em 13 de maio de 2011.
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Após a conclusão da Oferta, considerando as Units do Lote Suplementar e sem considerar as
Units Adicionais:

Oferta

Quantidade

Por Unit ..................................................
1
Companhia..............................................
21.275.000
Neiva Participações Ltda. .........................
0
Samos Participações Ltda. ........................
0
Citissimo do Brasil Participações Ltda. .......
0
0
Júlio Fernando Cabizuca...........................
Total ................................................... 21.275.000
(1)

Valor(1)
(R$)

Comissões e
Despesas(1)
(R$)

Recursos
Líquidos(1)
(R$)

21,70
461.667.500
0
0
0
0
461.667.500

1,18
25.102.384
0
0
0
0
25.102.384

20,52
436.565.116
0
0
0
0
436.565.116

Com base no Preço por Unit de R$21,70, que é a cotação de fechamento das units de nossa emissão na BM&FBOVESPA em 13 de maio de 2011.

Após a conclusão da Oferta, considerando as Units do Lote Suplementar e considerando a
colocação das Units Adicionais:

Oferta

Quantidade

Por Unit ..................................................
1
Companhia.............................................. 23.975.000
Neiva Participações Ltda. .........................
350.000
Samos Participações Ltda. ........................
350.000
Citissimo do Brasil Participações Ltda. .......
50.000
250.000
Júlio Fernando Cabizuca...........................
Total ................................................... 24.975.000
(1)

Valor(1)
(R$)
21,70
520.257.500
7.595.000
7.595.000
1.085.000
5.425.000
541.957.500

Comissões e
Despesas(1)
(R$)
1,15
27.696.297
336.248
336.248
48.035
240.177
28.657.005

Recursos
Líquidos(1)
(R$)
20,55
492.561.203
7.258.752
7.258.752
1.036.965
5.184.823
513.300.495

Com base no Preço por Unit de R$21,70, que é a cotação de fechamento das units de nossa emissão na BM&FBOVESPA em 13 de maio
de 2011.

Reserva de Capital
Os recursos líquidos da Oferta Primária serão destinados em sua totalidade a nossa conta
de capital social.
Custos de Distribuição
As comissões devidas aos Coordenadores da Oferta e os impostos incidentes serão pagos por nós e
pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Units ofertadas na Oferta Primária e na Oferta
Secundária. As despesas com auditores e advogados e consultores legais serão pagas
integralmente por nós.
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Abaixo segue a descrição dos custos relativos à Oferta, sem considerar as Units do Lote
Suplementar e as Units Adicionais:

Custos

Custo Total(1)
(R$)

Total de Comissões................................
16.058.000,00
Comissão de Coordenação .....................
2.007.250,00
6.021.750,00
Comissão de Colocação(2) .......................
Comissão de Garantia Firme de
Liquidação ..........................................
2.007.250,00
Comissão de Incentivo ...........................
6.021.250,00
6.378.419,00
Total de Despesas(3) ..............................
Impostos, Taxas e Outras Retenções ......
1.715.105,00
Taxa de Registro da Oferta na CVM ........
165.740,00
Taxa de Registro da Oferta na ANBIMA...
48.438,00
Advogados e Consultores .......................
2.527.912,00
Auditores ..............................................
741.224,00
1.180.000,00
Outras Despesas(4) ................................
Total de Comissões e Despesas ........ 22.436.419,00
(1)

(2)

(3)
(4)

% em Relação
% em
Custo por
ao Valor Total
Relação ao
Unit(1) (R$) Preço por Unit
da Oferta
4,00
0,50
1,50

0,87
0,11
0,33

4,00
0,50
1,50

0,50
1,50
1,59
0,43
0,04
0,01
0,63
0,18
0,29
5,59

0,11
0,33
0,34
0,09
0,01
0,00
0,14
0,04
0,06
1,21

0,50
1,50
1,59
0,43
0,04
0,01
0,63
0,18
0,29
5,59

Com base no Preço por Unit de R$21,70, que é a cotação de fechamento das units de nossa emissão na BM&FBOVESPA em 13 de maio
de 2011.
Já inclui a comissão do Coordenador Contratado, que será deduzida da Comissão de Colocação nos termos da cláusula 9.1(d) do Contrato
de Distribuição.
Despesas estimadas.
Despesas com publicidade e apresentações de Roadshow.

Conforme mencionado na tabela acima, além de arcar com a totalidade das despesas da Oferta
Primária, a Companhia pagará também a totalidade das despesas da Oferta Secundária, o que
poderá impactar os resultados financeiros da Companhia no período de apuração subsequente à
realização da Oferta, além de ocasionar uma diluição no valor do patrimônio líquido por Unit da
Companhia. Para os efeitos dessa diluição, vide as seções ‘‘Fatores de Risco Relacionados à Oferta’’
e ‘‘Diluição’’ nas páginas 94 e 102 deste Prospecto.
Aprovações Societárias

Aprovações da Oferta
A realização da Oferta Primária foi aprovada em Reunião do nosso Conselho de Administração
realizada em 16 de maio de 2011, cuja ata foi publicada no jornal “Valor Econômico” em
26 de maio de 2011 e no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 27 de maio de 2011
após registrada em 23 de maio de 2011 na JUCEMG sob o nº 4620616.
A determinação da quantidade de Units objeto da Oferta Primária e o efetivo aumento do nosso
capital, com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas na subscrição das ações
ordinárias e das ações preferenciais representadas pelas Units objeto da Oferta Primária, nos
termos do artigo 172, inciso I, da Lei Sociedades por Ações, assim como o Preço por Unit serão
deliberados em Reunião do nosso Conselho de Administração a ser realizada em 29 de junho de
2011, cuja ata será publicada no jornal “Valor Econômico” na data de publicação do Anúncio de
Início e será publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 01 de julho de 2011 e
registrada na JUCEMG.
A Oferta Secundária foi aprovada pelos Acionistas Vendedores em 16 de maio de 2011 e o Preço
por Unit será aprovado pelos Acionistas Vendedores, se, e somente se, houver a Oferta das Units
Adicionais, em 29 de junho de 2011.
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Aumento do Capital Autorizado
Em 10 de junho de 2011, nossos acionistas aprovaram a reforma de nosso Estatuto Social para
aumentar o limite de nosso capital autorizado, que passou de 500.000.000 de ações para
700.000.000 de ações. Para informações adicionais, consulte a Seção 17 do nosso Formulário de
Referência.
Público-Alvo da Oferta
A Oferta será direcionada, na Oferta de Varejo, aos Investidores Não-Institucionais e, na Oferta
Institucional, aos Investidores Institucionais.
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Cronograma da Oferta
Encontra-se abaixo um cronograma estimado das etapas da Oferta, informando seus principais
eventos a partir da publicação do Aviso ao Mercado:
Ordem dos
Eventos

Eventos

Data prevista(1)(2)

1.

Protocolo na ANBIMA do pedido de análise prévia da Oferta
Publicação do Fato Relevante comunicando o pedido dos registros da
Oferta
Disponibilização da 1ª minuta do Prospecto Preliminar da Oferta nas
páginas da rede mundial de computadores da CVM e da
Companhia

18 de maio de 2011

2.

Publicação deste Aviso ao Mercado (sem os logos das Instituições
Consorciadas)
Disponibilização do Prospecto Preliminar nas páginas da rede
mundial de computadores da CVM, da Companhia, dos
Coordenadores da Oferta e da BM&FBOVESPA
Início do Roadshow
Início do Procedimento de Bookbuilding

15 de junho de 2011

3.

Republicação do Aviso ao Mercado (com os logos das Instituições
Consorciadas)
Início do Período de Reserva

22 de junho de 2011

4.

Encerramento do Período de Reserva

28 de junho de 2011

5.

Encerramento do Roadshow
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Reunião do Conselho de Administração da Companhia para fixação
do Preço por Unit e aumento de capital
Deliberação dos Acionistas Vendedores para fixação do Preço por
Unit, se, e somente se, houver Oferta das Units Adicionais
Fixação do Preço por Unit
Assinatura do Contrato de Distribuição e dos demais contratos
relativos à Oferta
Início do prazo para o exercício da Opção de Lote Suplementar

29 de junho de 2011

6.

Concessão dos Registros da Oferta pela CVM
Publicação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo

30 de junho de 2011

7.

Início de Negociação das Units objeto da Oferta no segmento do
Nível 2 da BM&FBOVESPA

01 de julho de 2011

8.

Data de Liquidação

05 de julho de 2011

9.

Fim do prazo para o exercício da Opção de Lote Suplementar

29 de julho de 2011

10.

Data Máxima de Liquidação das Units do Lote Suplementar

11.
(1)

(2)

Data Máxima de Publicação do Anúncio de Encerramento

03 de agosto de 2011
30 de dezembro de 2011

Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou adiamentos a
critério dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e dos Acionistas Vendedores. Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação
ou revogação da Oferta, este cronograma será alterado. Quaisquer comunicados ao mercado a tais eventos relacionados à Oferta serão
informados por meio de publicação de aviso nos jornais “Diário Oficial do Estado de Minas Gerais”, “Valor Econômico” e na página da
Companhia na rede mundial de computadores (www.kroton.com.br). Para informações adicionais sobre os prazos e procedimentos
relativos à desistência de Pedido de Reserva nessas hipóteses, veja o item “Procedimento da Oferta de Varejo” e seu subitem “h” na
página 67 deste Prospecto, bem como os itens “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação” e “Suspensão e Cancelamento
da Oferta”, nas páginas 75 e 75 deste Prospecto, respectivamente.
Para informações sobre posterior alienação de Units que eventualmente venham a ser subscritas ou adquiridas pelos Coordenadores da
Oferta em decorrência do exercício da garantia firme, consulte o item “Garantia Firme de Liquidação” na página 71 deste Prospecto.
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A Oferta deverá ter início após o encerramento do Período de Reserva, a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding, a assinatura do Contrato de Distribuição, a concessão dos registros
da Oferta pela CVM, a publicação do Anúncio de Início e a disponibilização do Prospecto Definitivo.
Nós e os Coordenadores da Oferta realizaremos apresentações aos investidores (Roadshow) no
período compreendido entre a data em que o Prospecto Preliminar for divulgado e a data em que
for determinado o Preço por Unit.
Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, este cronograma
será alterado. Quaisquer comunicados ao mercado a tais eventos relacionados à Oferta serão
informados por meio de publicação de aviso no jornal “Valor Econômico”, no Diário Oficial do
Estado de Minas Gerais e na nossa página na rede mundial de computadores (www.kroton.com.br).
Para informações sobre os prazos, termos e condições e forma de devolução e reembolso dos
valores em contrapartida às Units nos casos de suspensão, cancelamento, modificação ou
revogação da Oferta, consulte os itens “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação” e
“Suspensão e Cancelamento da Oferta”, nas páginas 75 e 75 deste Prospecto, respectivamente.
Procedimentos da Oferta
Após o encerramento do Procedimento de Bookbuilding, a concessão dos registros da Oferta
Primária e da Oferta Secundária pela CVM, a publicação do Anúncio de Início e a disponibilização do
Prospecto Definitivo, as Instituições Participantes da Oferta efetuarão a distribuição pública das
Units, nos termos da Instrução CVM 400 e observado o esforço de dispersão acionária previsto no
Regulamento do Nível 2 e o disposto abaixo.

Oferta de Varejo
Período de Reserva
Será concedido aos Investidores Não-Institucionais o prazo de quatro dias úteis, a ser iniciado em
22 de junho de 2011, inclusive, e a ser encerrado em 28 de junho de 2011, inclusive, para a
realização dos Pedidos de Reserva (“Período de Reserva”).
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Procedimento da Oferta de Varejo
O montante de, no mínimo, 10% e, no máximo, 20% do total das Units da Oferta (incluindo as
Units do Lote Suplementar e as Units Adicionais) será destinado prioritariamente à colocação
pública junto aos Investidores Não-Institucionais que realizarem seus Pedidos de Reserva, durante
o Período de Reserva, de maneira irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nos itens (a), (b),
(d), (h), (i) e (j) abaixo, nas condições a seguir:
(a) cada Investidor Não-Institucional poderá efetuar Pedido de Reserva junto a uma única Instituição
Consorciada, de forma irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto neste item (a) e nos itens (b),
(d), (h), (i) e (j) abaixo, observado o valor mínimo de R$3.000,00 e o valor máximo de R$300.000,00
por Investidor Não-Institucional, sendo que tais Investidores Não-Institucionais poderão estipular no
Pedido de Reserva, como condição de sua eficácia, um preço máximo por Unit, conforme previsto no
parágrafo 3º do artigo 45 da Instrução CVM 400, sem necessidade de posterior confirmação, sendo
que, caso o Preço por Unit seja fixado em valor superior ao valor estabelecido pelo Investidor NãoInstitucional, o respectivo Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela Instituição
Consorciada junto à qual o Pedido de Reserva foi realizado. As Instituições Consorciadas somente
atenderão Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não-Institucionais titulares de conta
corrente ou de conta de investimento nelas aberta ou mantida pelo respectivo investidor. As
Instituições Consorciadas poderão, a seu exclusivo critério, exigir a manutenção de recursos em conta
de investimento nela aberta e/ou mantida para garantia do Pedido de Reserva. Dessa forma, os
Coordenadores da Oferta recomendam aos Investidores Não-Institucionais interessados na realização
de Pedidos de Reserva que: (i) leiam cuidadosamente os termos e condições estipulados no Pedido de
Reserva, especialmente os procedimentos relativos à liquidação da Oferta e as informações constantes
dos Prospectos; (ii) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de realizar seu
Pedido de Reserva, se essa, a seu exclusivo critério, exigirá a manutenção de recursos em conta nela
aberta e/ou mantida, para fins de garantia do Pedido de Reserva; e (iii) entrem em contato com a
Instituição Consorciada de sua preferência para obter informações mais detalhadas sobre o prazo
estabelecido pela Instituição Consorciada para a realização do Pedido de Reserva ou, se for o caso,
para a realização do cadastro na Instituição Consorciada, tendo em vista os procedimentos
operacionais adotados por cada Instituição Consorciada;
(b) os Investidores Não-Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas deverão, necessariamente,
indicar no respectivo Pedido de Reserva a sua condição de Pessoa Vinculada. Caso seja
verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Units inicialmente ofertadas
(excluídas as Units Adicionais e as Units do Lote Suplementar), não será permitida a colocação,
pelas Instituições Consorciadas, de Units junto a Investidores Não-Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas, sendo as intenções de investimento realizadas por tais Investidores
Não-Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas;
(c) cada Instituição Consorciada deverá informar na Data de Liquidação, a quantidade de Units a
ser subscrita e/ou adquirida (ajustada, se for o caso, conforme descrito no item (g) abaixo, em
decorrência do rateio) e o correspondente valor do investimento ao Investidor Não-Institucional
que com ela tenha realizado Pedido de Reserva, até as 16:00 horas do dia útil seguinte à data
de publicação do Anúncio de Início, por meio de seu endereço eletrônico ou, na sua ausência,
por telefone ou correspondência, sendo o pagamento limitado ao valor do Pedido de Reserva;
(d) até as 10:30 horas da Data de Liquidação, cada Investidor Não-Institucional deverá efetuar o
pagamento do valor indicado, conforme previsto no item (c) acima, junto à Instituição
Consorciada na qual efetuar seu respectivo Pedido de Reserva, em recursos imediatamente
disponíveis, sob pena de, em não o fazendo, ter seu Pedido de Reserva automaticamente
cancelado;
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(e) após as 16:00 horas da Data de Liquidação, desde que confirmado o crédito correspondente ao
produto da colocação das Units na conta de liquidação, a BM&FBOVESPA entregará a cada
Investidor Não-Institucional que tenha feito Pedido de Reserva com uma das Instituições
Consorciadas, o número de Units correspondente à relação entre o valor do investimento
pretendido constante do Pedido de Reserva e o Preço por Unit, ressalvadas as possibilidades de
desistência e cancelamento previstas nos itens (h), (i) e (j) abaixo e itens (a), (b) e (d) acima,
respectivamente, e a possibilidade de rateio prevista no item (g) abaixo. Caso tal relação
resulte em fração de Unit, o valor do investimento será limitado ao valor correspondente ao
maior número inteiro de Units;
(f) caso a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não-Institucionais seja
igual ou inferior ao montante destinado à Oferta de Varejo, não haverá rateio, sendo todos os
Investidores Não-Institucionais integralmente atendidos em suas reservas, e as eventuais
sobras no lote ofertado aos Investidores Não-Institucionais serão destinadas a Investidores
Institucionais;
(g) caso a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não-Institucionais seja
superior à quantidade de Units destinadas à Oferta de Varejo, será realizado rateio das Units
entre os Investidores Não-Institucionais, por meio da divisão igualitária sucessiva das Units
destinadas à Oferta de Varejo entre os Investidores Não-Institucionais que tiverem apresentado
Pedido de Reserva, limitada ao valor individual de cada Pedido de Reserva e à quantidade total
das Units destinadas à Oferta de Varejo. Opcionalmente, a nosso critério, dos Coordenadores
da Oferta, e dos Acionistas Vendedores, a quantidade de Units destinadas a Investidores
Não-Institucionais poderá ser aumentada para que os pedidos excedentes dos Investidores
Não-Institucionais possam ser total ou parcialmente atendidos, sendo que, no caso de
atendimento parcial, será observado o mesmo critério de rateio descrito acima;
(h) o Investidor Não-Institucional somente poderá desistir do seu Pedido de Reserva caso: (i) seja
verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto Preliminar e do
Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos Investidores
Não-Institucionais ou a sua decisão de investimento; (ii) a Oferta seja suspensa nos termos do
artigo 20 da Instrução CVM 400; e/ou (iii) a Oferta seja modificada nos termos do artigo 27 da
Instrução CVM 400, devendo, para tanto, informar sua decisão à Instituição Consorciada que
tenha recebido o Pedido de Reserva até as 16:00 horas do quinto dia útil subsequente à data
de disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso do subitem (i) acima; ou até as 16:00
horas do quinto dia útil subsequente à data em que for comunicada por escrito a suspensão ou
a modificação da Oferta, no caso dos subitens (ii) e (iii) acima. No caso do subitem (iii) acima,
a modificação deverá ser divulgada imediatamente através de meios ao menos iguais aos
utilizados para a divulgação da oferta e a respectiva Instituição Consorciada deverá
acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o
respectivo Investidor Não-Institucional está ciente de que a Oferta original foi alterada e de que
tem conhecimento das novas condições, sendo que os Investidores Não-Institucionais que já
tiverem aderido à Oferta deverão ser comunicados diretamente a respeito da modificação
efetuada, para que confirmem, no prazo de cinco dias úteis do recebimento da comunicação, o
interesse em manter a declaração de aceitação, presumida a manutenção em caso de silêncio.
Caso o Investidor Não-Institucional não informe sua decisão de desistência do Pedido de
Reserva nos termos deste item, o Pedido de Reserva será considerado válido e o Investidor
Não-Institucional deverá efetuar o pagamento do valor do investimento;
(i) na hipótese de: (i) não haver a conclusão da Oferta; (ii) resilição do Contrato de Distribuição;
(iii) cancelamento da Oferta; ou (iv) revogação da Oferta, todos os Pedidos de Reserva serão
automaticamente cancelados e cada Instituição Consorciada comunicará referido cancelamento,
inclusive por meio de publicação de comunicado ao mercado, aos Investidores NãoInstitucionais que tenham efetuado Pedido de Reserva junto a tal Instituição Consorciada;
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(j) na hipótese de haver descumprimento, por qualquer das Instituições Consorciadas, de qualquer
das obrigações previstas no respectivo termo de adesão ao Contrato de Distribuição ou em
qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou ainda, de quaisquer das normas de
conduta previstas na regulamentação aplicável à Oferta, incluindo, sem limitação, aquelas
previstas na Instrução CVM 400, tal Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos
Coordenadores da Oferta, deixará de integrar o grupo de instituições financeiras responsáveis
pela colocação de Units no âmbito da Oferta, sendo que serão cancelados todos os Pedidos de
Reserva que tenha recebido. A Instituição Consorciada a que se refere este item (j) deverá
informar imediatamente aos Investidores Não-Institucionais que com ela tenham feito reserva
sobre o referido cancelamento; e
(k) caso o Investidor Não-Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos do item (d)
acima e ocorra a hipótese prevista nos itens (b), (i) e (j) acima ou caso o investidor venha a
desistir do Pedido de Reserva, nos termos do item (h) acima, os valores eventualmente
depositados serão devolvidos sem remuneração ou correção monetária, e com dedução, se for
o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes, no prazo de até cinco dias úteis contados a
partir do pedido de cancelamento do Pedido de Reserva ou do cancelamento da Oferta e/ou
Pedido de Reserva, conforme o caso.
É admissível o recebimento de reservas a partir da data indicada neste Prospecto, para subscrição
e/ou aquisição das Units, conforme o caso, as quais somente serão confirmadas pelo subscritor
e/ou adquirente após o início do período de distribuição das Units.

Oferta Institucional
As Units objeto da Oferta que não forem colocadas na Oferta de Varejo serão destinadas a
Investidores Institucionais na Oferta Institucional, de acordo com o seguinte procedimento:
(a) os Investidores Institucionais interessados em participar da Oferta deverão apresentar suas
intenções de investimento durante o Procedimento de Bookbuilding, não sendo admitidas reservas
antecipadas por meio de pedido de reserva, tampouco limites mínimos ou máximos de
investimento;
(b) caso o número de Units objeto da ordem de investimento recebida dos Investidores
Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding, na forma do artigo 44 da Instrução
CVM 400, exceda o total de Units remanescentes após o atendimento dos Pedidos de Reserva
dos Investidores Não-Institucionais, terão prioridade no atendimento de suas respectivas
ordens os Investidores Institucionais que, a nosso critério, dos Coordenadores da Oferta, e dos
Acionistas Vendedores, melhor atendam ao objetivo da Oferta de criar uma base diversificada
de acionistas, formada por investidores com diferentes critérios de avaliação sobre as nossas
perspectivas, ao longo do tempo, do nosso setor de atuação e a conjuntura macro-econômica
brasileira e internacional, observado o disposto no plano de distribuição elaborado pelos
Coordenadores da Oferta, nos termos do parágrafo 3º do artigo 33 da Instrução CVM 400, o
qual leva em conta as suas relações com os clientes e outras considerações de natureza
comercial ou estratégica;
(c) até as 12:00 horas do primeiro dia útil subsequente à data de publicação do Anúncio de Início,
os Investidores Institucionais serão informados, por meio do seu respectivo endereço
eletrônico, ou, na sua ausência, por telefone ou fac-símile, da Data de Liquidação, da
quantidade de Units alocadas e do Preço por Unit;
(d) a entrega das Units deverá ser efetivada na Data de Liquidação, mediante o pagamento em
moeda corrente nacional, à vista e em recursos imediatamente disponíveis, do Preço por Unit
multiplicado pela quantidade de Units alocadas, de acordo com os procedimentos previstos
neste Prospecto;
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(e) a subscrição e/ou aquisição das Units será formalizada mediante assinatura de boletim de subscrição
e/ou contrato de compra e venda, conforme o caso, cujos modelos finais tenham sido previamente
apresentados à CVM e que informem o Investidor claramente sobre a entrega das Units; e
(f) poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
processo de fixação do Preço por Unit, mediante a participação destes no Procedimento de
Bookbuilding, até o limite de 15% das Units inicialmente ofertadas (sem considerar as Units do
Lote Suplementar e as Units Adicionais). Caso seja verificado excesso de demanda superior ao
número de Units inicialmente ofertada acrescido de 1/3 (sem considerar as Units do Lote
Suplementar e as Units Adicionais), será vedada a colocação, pelos Coordenadores da Oferta
ou pelo Coordenador Contratado, de Units aos Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas, sendo as intenções de investimento realizadas por Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas. A vedação de colocação disposta no
artigo 55 da Instrução CVM 400 não se aplica às instituições financeiras contratadas como
formador de mercado, conforme previsto no parágrafo único do artigo 55. Adicionalmente, os
investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 para
proteção (hedge) de operações com derivativos (incluindo operações de total return swap)
contratadas com terceiros são permitidas na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não
serão consideradas investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55
da Instrução CVM 400, desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas. A participação
de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Unit e o
investimento nas Units por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá promover redução da liquidez das units de nossa emissão no
mercado secundário.
Recomendação sobre os Procedimentos de Investimento
Recomenda-se aos Investidores Institucionais e aos Investidores Não-Institucionais que entrem em
contato com os seus respectivos intermediários entre as Instituições Participantes da Oferta a fim
de que obtenham informações mais detalhadas acerca dos prazos estabelecidos para realização dos
Pedidos de Reserva ou intenção de investimento, conforme o caso, ou, se for o caso, para
realização do respectivo cadastro em tal instituição, tendo em vista os procedimentos operacionais
adotados para cada Instituição Participante da Oferta.
Violações de Normas
Caso haja descumprimento, pelo Coordenador Contratado e/ou por qualquer das Instituições
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no respectivo termo de adesão ao Contrato de
Distribuição ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou ainda, de qualquer das
normas de conduta previstas na regulamentação aplicável à Oferta, incluindo, sem limitação,
aquelas previstas na Instrução CVM 400, e, especificamente, na hipótese de manifestação indevida
na mídia durante o período de silêncio, conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal
Coordenador Contratado e/ou Instituição Consorciada: (i) deixará de integrar o grupo de
instituições responsáveis pela colocação das Units no âmbito da Oferta, a critério exclusivo dos
Coordenadores da Oferta, devendo cancelar todos os Pedidos de Reserva ou Boletins de Subscrição
e Contratos de Compra e Venda, conforme o caso, que tenha recebido e informar imediatamente os
investidores que com ela tenham realizado Pedido de Reserva ou ordens para a coleta de
investimentos, conforme o caso, sobre o referido cancelamento; (ii) deverá arcar com os custos
referentes a publicações e honorários advocatícios relacionados à violação e sua exclusão da
Oferta; e (iii) poderá ser suspensa, por um período de até seis meses contados da data da
comunicação da violação, de atuar como Instituição Participante da Oferta em ofertas de
distribuição pública coordenadas pelos Coordenadores da Oferta.
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Prazo de Distribuição e Data de Liquidação
A data de início da Oferta será divulgada mediante a publicação do Anúncio de Início, em
conformidade com o previsto no artigo 52 da Instrução CVM 400. O término da Oferta e seu
resultado serão anunciados mediante a publicação de Anúncio de Encerramento, em conformidade
com o artigo 29 da Instrução CVM 400.
O prazo para a distribuição das Units no âmbito da Oferta é de até seis meses contados da data de
publicação do Anúncio de Início, ou até a data da publicação do Anúncio de Encerramento, o que
ocorrer primeiro, nos termos do artigo 18 da Instrução CVM 400.
A liquidação física e financeira da Oferta deverá ser realizada na Data de Liquidação, dentro do
prazo de até três dias úteis contados da data de publicação do Anúncio de Início, de acordo com os
procedimentos previstos no Contrato de Distribuição.
A liquidação física e financeira das Units do Lote Suplementar, se houver, deverá ser realizada na
Data de Liquidação das Units do Lote Suplementar, até o terceiro dia útil seguinte à data de
exercício da Opção de Lote Suplementar, de acordo com o disposto no Contrato de Distribuição.
Inadequação de Investimento nas Units
O investimento em Units, sendo um investimento em renda variável, representa um investimento
de risco e, assim, os investidores que pretendam investir nas Units estão sujeitos a diversos riscos,
inclusive aqueles relacionados à volatilidade do mercado de capitais, à liquidez das Units e à
oscilação de suas cotações em bolsa, e, portanto, poderão perder uma parcela ou a totalidade de
seu eventual investimento. O investimento em Units não é, portanto, adequado a investidores
avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, não há
nenhuma classe ou categoria de investidor que esteja proibida por lei de adquirir as Units. Os
investidores devem ler atentamente o Prospecto, principalmente a Seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta”, na página 94 deste Prospecto, bem como as seções “4” e “5” do nosso
Formulário de Referência incorporado por referência a este Prospecto, que contém a descrição de
certos riscos que atualmente acreditamos serem capazes de nos afetar de maneira adversa.
Contrato de Distribuição e Placement Facilitation Agreement
Nós e os Acionistas Vendedores celebraremos com os Coordenadores da Oferta e a BM&FBOVESPA
(como interveniente anuente) o Contrato de Distribuição. De acordo com os termos do Contrato de
Distribuição, os Coordenadores da Oferta concordarão em distribuir, em regime de garantia firme
de liquidação individual e não-solidária, a totalidade das Units objeto da Oferta.
Nos termos do Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre nós, os Acionistas
Vendedores e os Agentes de Colocação Internacional, na mesma data da celebração do Contrato de
Distribuição, serão realizados esforços de colocação das Units, exclusivamente no exterior, por
intermédio dos Agentes de Colocação Internacional. As Units que forem objeto de esforços de
colocação no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional serão obrigatoriamente subscritas,
pagas e liquidadas no Brasil, em moeda corrente nacional, junto aos Coordenadores da Oferta.
O Contrato de Distribuição e o Placement Facilitation Agreement estabelecem que: (i) nós e os
Acionistas Vendedores indenizaremos os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação
Internacional por quaisquer perdas, prejuízos, custos, despesas, responsabilidades ou reclamações
relativos a qualquer declaração inverídica ou alegada declaração inverídica sobre fatos relevantes
contidos nos Prospectos ou nos Offering Memoranda (ou em qualquer complemento ou suplemento
dos mesmos), ou omissão ou alegação de omissão sobre fato relevante que devesse estar contido
nos Prospectos ou nos Offering Memoranda (ou em qualquer complemento ou suplemento dos
mesmos) ou que seja necessário para fazer com que as declarações contidas nos referidos
documentos não induzam a erro, excetuadas as informações prestadas pelos Coordenadores da
Oferta e pelos Agentes de Colocação Internacional para inclusão nos referidos documentos.
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O Contrato de Distribuição e o Placement Facilitation Agreement estabelecem, ainda, que a
obrigação dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional efetuarem o
pagamento pelas Units está sujeita a determinadas condições, como: (i) a entrega de opiniões
legais pelos nossos assessores jurídicos, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da
Oferta; e (ii) a assinatura de termos de restrição à negociação das Units por nós, pelos Acionistas
Vendedores, por membros do nosso Conselho de Administração e da Diretoria. De acordo com o
Contrato de Distribuição e o Placement Facilitation Agreement, nós e os Acionistas Vendedores nos
obrigamos a indenizar os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional em
certas circunstâncias e contra determinadas contingências. As Units serão ofertadas pelas
Instituições Participantes da Oferta e pelos Agentes de Colocação Internacional pelo Preço por Unit.
Após a assinatura do Contrato de Distribuição e deferimento dos respectivos pedidos de registros
da Oferta pela CVM, uma cópia do Contrato de Distribuição estará disponível para consulta ou cópia
no endereço dos Coordenadores da Oferta indicados no item “Informações Complementares da
Oferta” desta Seção, na página 84 deste Prospecto.
Garantia Firme de Liquidação
A garantia firme de liquidação consiste na obrigação, individual e não solidária, dos Coordenadores
da Oferta de subscrever e integralizar, adquirir e liquidar, conforme o caso, nas respectivas
proporções e limites de suas garantias firmes prestadas nos termos do Contrato de Distribuição, na
Data de Liquidação, pelo Preço por Unit, a totalidade do saldo resultante da diferença entre: (a) o
número de Units objeto da garantia firme de liquidação individual e não solidária prestada pelos
Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Distribuição; e (b) o número de Units
efetivamente subscritas e/ou adquiridas por investidores e por estes integralizadas e/ou liquidadas
no mercado. Referida garantia firme inclui as Units Adicionais e não inclui as Units do Lote
Suplementar. Tal garantia firme será vinculante a partir do momento em que for concluído o
Procedimento de Bookbuilding, celebrado o Contrato de Distribuição, deferido o registro da Oferta
pela CVM, publicado o Anúncio de Início e disponibilizado o Prospecto Definitivo aos investidores.
Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI à Instrução CVM 400, caso os Coordenadores da
Oferta eventualmente venham a exercer a garantia firme de liquidação nos termos acima e tenham
interesse em alienar tais Units durante o Prazo de Distribuição, ou até a publicação do Anúncio de
Encerramento, se esta ocorrer primeiro, o preço de revenda de tais Units será o preço de mercado
das units de nossa emissão, limitado ao Preço por Unit, sendo certo, entretanto, que o disposto
neste parágrafo não se aplica às operações realizadas em decorrência das atividades de
estabilização a serem contratadas por nós mediante a celebração do Contrato de Estabilização.
Segue tabela contendo quantidade de Units inicialmente ofertadas objeto de garantia firme de
liquidação individual e não solidária prestada pelos Coordenadores da Oferta:
Instituição Intermediária

Quantidade de Units

Percentual do Valor Total

7.400.000
5.550.000
3.700.000
1.850.000
18.500.000

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
100,0%

Coordenador Líder .............................................
BTG Pactual ......................................................
Santander .........................................................
Bradesco BBI ....................................................
Total .............................................................
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Segue tabela contendo quantidade máxima de Units Adicionais objeto de garantia firme de
liquidação individual e não solidária prestada pelos Coordenadores da Oferta:
Instituição Intermediária

Quantidade de Units
Adicionais

Percentual do Valor Total

1.480.000
1.110.000
740.000
370.000
3.700.000

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
100,0%

Coordenador Líder .............................................
BTG Pactual ......................................................
Santander .........................................................
Bradesco BBI ....................................................
Total .............................................................

Restrições à Negociação das Units (Lock-up)
Nós, os Acionistas Vendedores e o Acionista Controlador (“Pessoas Sujeitas a Restrições de
Transferência de Valores Mobiliários”), celebraremos acordos de restrição à venda das Units e
ações de nossa emissão (lock-ups), por meio dos quais se comprometerão, sujeitos tão somente às
exceções previstas em referidos acordos, direta ou indiretamente, durante o período de 90 dias
contados da data do Prospecto Definitivo a: (i) não emitir, ofertar, vender, contratar a venda, dar
em garantia, emprestar, conceder qualquer opção de compra ou de qualquer outra forma dispor ou
conceder quaisquer direitos, registrar documento nos termos do Securities Act ou das leis
brasileiras, em todos os casos relacionados a qualquer Unit, ação ou qualquer opção ou warrant de
compra de qualquer Unit ou ação ou qualquer valor mobiliário conversível em, ou permutável por,
ou que represente o direito de receber Units ou ações de nossa emissão; (ii) não celebrar qualquer
contrato de swap ou qualquer acordo que transfira à outra parte, no todo ou em parte, qualquer
valor econômico decorrente da titularidade das Units ou ações ou de qualquer valor mobiliário
conversível, passível de exercício ou permutável por Units ou ações de nossa emissão, ou de
warrants ou outro direito de compra de Units ou ações de nossa emissão, independentemente se
tal operação seja realizada pela entrega das Units ou ações ou de qualquer valor mobiliário de
nossa emissão, por dinheiro ou outra forma; e (iii) a não publicar anúncio com a intenção de
efetuar qualquer operação acima descrita (“Período Restritivo”).
Não obstante as operações vedadas durante o Período Restritivo, as seguintes transferências de
nossos valores mobiliários são permitidas (“Transferências Permitidas” ou, se referidas
individualmente, “Transferência Permitida”): (i) transferência dos valores mobiliários de nossa
emissão transferidos por meio de doação ou testamento; (ii) a transferência de nossos valores
mobiliários realizada por Pessoa Sujeita a Restrições de Transferência de Valores Mobiliários de sua
titularidade a terceiros com o propósito de torná-las elegíveis para cargos no nosso Conselho de
Administração; (iii) uma transferência necessária, por Pessoa Sujeita a Restrições de Transferência
de Valores Mobiliários, para a realização da Oferta; (iv) transferência a título de empréstimo de
Units para fins das atividades de estabilização do preço das units, nos termos do Contrato de
Estabilização; (v) a transferência de Units a uma corretora, com o consentimento dos
Coordenadores da Oferta, no contexto da realização de atividades de formador de mercado, de
acordo com a legislação aplicável, inclusive com a Instrução CVM nº 384, de 17 de março de 2003
(“Instrução CVM 384”), ressalvando-se que nenhuma autorização será necessária caso as
atividades de formador de mercado sejam realizadas por corretoras pertencentes ao grupo
econômico dos Coordenadores da Oferta; (vi) outras, conforme constantes dos acordos de lock-up.
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Estabilização do Preço das Units
O BTG Pactual, por intermédio da BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.,
poderá, a seu exclusivo critério, realizar atividades de estabilização de preço das units de nossa
emissão, por até 30 dias a contar da data de publicação do Anúncio de Início, inclusive, por meio
de operações de compra e venda de units de nossa emissão, observadas as disposições legais
aplicáveis e o disposto no Contrato de Estabilização, o qual deverá ser previamente aprovado pela
BM&FBOVESPA e pela CVM, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do
item II da Deliberação CVM nº 476, de 25 de janeiro de 2005. Após tais aprovações, cópia do
Contrato de Estabilização poderá ser obtida com o BTG Pactual, no endereço indicado na Seção
“Informações sobre a Companhia, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta, os
Consultores Legais e os Auditores” na página 51 deste Prospecto.
Empréstimos de Units para Estabilização
2.775.000 units, equivalentes a 15% das Units inicialmente ofertadas serão emprestadas por Neiva
Participações Ltda., Samos Participações Ltda. e Júlio Fernando Cabizuca ao BTG Pactual, no
contexto das atividades de estabilização do preço das Units.
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Direitos, Vantagens e Restrições das Units
As Units conferem aos seus titulares os direitos, vantagens e restrições inerentes às ações
ordinárias e preferenciais de nossa emissão a elas subjacentes, inclusive o direito de participar das
nossas assembleias gerais e nelas exercer todas as prerrogativas conferidas às ações representadas
pelas Units, conforme o caso. As ações subjacentes às Units darão, ainda a seus titulares o direito
ao recebimento integral de dividendos e demais proventos de qualquer natureza que vierem a ser
declarados a partir da data de sua subscrição e/ou aquisição, nos termos previstos na Lei das
Sociedades por Ações, no Regulamento de Listagem do Nível 2 da BM&FBOVESPA e no nosso
Estatuto Social. Dentre referidos direitos e benefícios assegurados aos titulares das Units,
destacamos os seguintes: (i) direito de voto nas assembleias gerais da Companhia, sendo que cada
Unit corresponderá a um voto, uma vez que cada Unit contém uma ação ordinária de nossa
emissão; (ii) direito de voto conferido às ações preferenciais subjacentes a cada Unit, nas
circunstâncias previstas na Lei das Sociedades por Ações, e, ainda, conforme previsto no
Regulamento do Nível 2, o direito a um voto a cada ação preferencial subjacente às Units, somente
nas seguintes matérias deliberadas em nossa assembleia geral: (a) transformação, incorporação,
fusão ou cisão da Companhia; (b) aprovação de contratos entre a Companhia e seus acionistas
controladores, diretamente ou por meio de terceiros, assim como de outras sociedades nas quais os
acionistas controladores tenham interesse, sempre que, por força de disposição legal ou estatuária,
sejam deliberados em assembleia geral da Companhia; (c) avaliação de bens destinados à
integralização de aumento de capital social da Companhia; (d) escolha de empresa especializada
para determinar o valor econômico da Companhia; e (e) alteração ou revogação de dispositivos
estatutários que alterem, modifiquem ou resultem no descumprimento, por parte da Companhia, de
exigências previstas no item 4.1 do Regulamento do Nível 2, enquanto estiver em vigor o Contrato
de Adoção de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 2; (iii) direito ao dividendo
mínimo obrigatório, em cada exercício social, equivalente a 25% do lucro líquido ajustado, nos
termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações; (iv) direito de alienação das ações
ordinárias e preferenciais subjacentes às Units nas mesmas condições asseguradas aos acionistas
controladores alienantes, em caso de alienação, direta ou indireta, a título oneroso, do controle da
Companhia, tanto por meio de uma única operação como por meio de operações sucessivas (100%
tag along); (v) direito ao recebimento integral de dividendos e demais proventos de qualquer
natureza que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da Data de Liquidação ou da Data de
Liquidação das Units do Lote Suplementar, conforme o caso; (vi) direito de alienação de suas ações
ordinárias e preferenciais subjacentes às Units em oferta pública a ser efetivada pelos acionistas
controladores ou pela Companhia, em caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou
descontinuidade do exercício das Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 2,
estabelecidas no Regulamento do Nível 2, tendo como preço mínimo, obrigatoriamente, o valor
econômico da Companhia, apurado mediante elaboração de laudo de avaliação por empresa
especializada e independente, quanto ao poder de decisão da Companhia, seus acionistas e/ou
acionistas controladores; e (vii) todos os demais direitos assegurados às ações de emissão da
Companhia, nos termos previstos no Regulamento do Nível 2, no estatuto social da Companhia e
na Lei das Sociedades por Ações.
Para informações adicionais sobre as nossas units, consulte a Seção “Fatores de Risco Relacionados
à Oferta”, na página 94 deste Prospecto.
Negociação das Units na BM&FBOVESPA
As units de nossa emissão estão listadas no segmento Nível 2 da BM&FBOVESPA, sob o código
“KROT11”. A Companhia celebrou o Contrato de Adoção de Práticas de Governança Corporativa
do Nível 2 com a BM&FBOVESPA em 29 de junho de 2007, o qual entrou em vigor em 20 de julho
de 2007.
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Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação
Nós e os Acionistas Vendedores podemos requerer que a CVM autorize a modificação ou revogação
da Oferta, caso ocorram alterações substanciais, posteriores e imprevisíveis nas circunstâncias de
fato existentes quando da apresentação do pedido de registro de distribuição, ou que o
fundamentem, que acarretem um aumento relevante dos riscos assumidos por nós e pelos
Acionistas Vendedores e inerentes à Oferta. Adicionalmente, nós e os Acionistas Vendedores
poderemos modificar, a qualquer tempo, a Oferta, a fim de melhorar seus termos e condições para
os Investidores, conforme disposto no parágrafo 3º, do artigo 25, da Instrução CVM 400. Caso o
requerimento de modificação das condições da Oferta seja aceito pela CVM, o prazo para
distribuição da Oferta poderá ser adiado em até 90 dias, contados da aprovação do pedido de
registro. Se a Oferta for cancelada, os atos de aceitação anteriores e posteriores ao cancelamento
serão considerados ineficazes.
A revogação ou qualquer modificação da Oferta será imediatamente divulgada por meio do jornal
“Valor Econômico” e no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, também usado para divulgação
do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM
400 (“Anúncio de Retificação”). Após a publicação do Anúncio de Retificação, os Coordenadores
da Oferta somente aceitarão ordens no Procedimento de Bookbuilding e Pedidos de Reserva
daqueles Investidores que se declararem cientes dos termos do Anúncio de Retificação. Os
Investidores que já tiverem aderido à Oferta serão considerados cientes dos termos do Anúncio
de Retificação quando, passados cinco dias úteis de sua publicação, não revogarem
expressamente suas ordens no Procedimento de Bookbuilding ou seus Pedidos de Reserva. Nesta
hipótese, as Instituições Participantes da Oferta presumirão que os Investidores pretendem
manter a declaração de aceitação.
Se a Oferta for revogada, os atos de aceitação anteriores ou posteriores à revogação serão
considerados ineficazes, devendo ser restituídos integralmente aos investidores aceitantes os
valores dados em contrapartida às Units, sem qualquer acréscimo, conforme disposto no
artigo 26 da Instrução CVM 400, e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos
incidentes. Na data deste Prospecto, não havia incidência de tributos em caso de restituição de
valores aos investidores.
Em se tratando de modificação da Oferta, após a publicação do Anúncio de Início, as Instituições
Participantes da Oferta deverão acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento das
aceitações, de que o manifestante está ciente de que a Oferta original foi alterada e de que tem
conhecimento das novas condições. Os investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão ser
comunicados diretamente a respeito da modificação efetuada para que confirmem, no prazo de cinco
dias úteis do recebimento da comunicação, o interesse em manter a declaração de aceitação, sendo que
será presumida a manutenção se não revogarem expressamente suas intenções de investimento no
Procedimento de Bookbuilding ou seus Pedidos de Reserva. Nessa hipótese, as Instituições Participantes
da Oferta presumirão que os investidores pretendem manter a declaração de aceitação.
Suspensão e Cancelamento da Oferta
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM poderá suspender ou cancelar, a qualquer
tempo, uma oferta que: (i) esteja se processando em condições diversas das constantes da
Instrução CVM 400 ou do registro; ou (ii) tenha sido havida por ilegal, contrária à regulamentação
da CVM ou fraudulenta, ainda que depois de obtido o respectivo registro. Adicionalmente, a CVM
deverá suspender qualquer oferta quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento
sanáveis. O prazo de suspensão de uma oferta não poderá ser superior a 30 dias, durante o qual a
irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os vícios
que determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da referida oferta e cancelar o
respectivo registro.
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A suspensão ou o cancelamento da Oferta será informado aos Investidores que já tenham aceitado a
Oferta, sendo-lhes facultada, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação até o
quinto dia útil posterior ao recebimento da respectiva comunicação. Todos os Investidores que tenham
revogado a sua aceitação, na hipótese de suspensão, conforme previsto acima, terão direito à restituição
integral dos valores dados em contrapartida às Units, conforme o disposto no parágrafo único, do
artigo 20 da Instrução CVM 400, no prazo de até cinco dias úteis, sem qualquer remuneração ou correção
monetária e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes. Na data deste
Prospecto, não havia incidência de tributos na eventual restituição de valores aos investidores.
Relacionamento entre a Companhia e os Coordenadores da Oferta

Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Coordenador Líder ou
sociedades de seu conglomerado econômico mantêm relacionamento conosco e com sociedade do
nosso grupo econômico. Nesse contexto, o Coordenador Líder ou as sociedades de seu
conglomerado econômico são nossos credores nas operações descritas abaixo:
•

linhas de capital de giro, no valor total de R$40.764.954,37, representadas por 2 (duas)
Cédulas de Crédito Bancário (“CCB”), ambas emitidas pela Editora e Distribuidora em novembro
de 2010, cujo saldo, em 08 de maio de 2011, era de R$42.407.670,71, com vencimentos finais
em novembro de 2012 e março de 2013, sendo os contratos corrigidos pela Taxa DI acrescida
de taxa de juros pré-fixadas de 2,0% ao ano; e

•

convênio de capital de giro, no valor total de R$60 milhões, representado por 1 (uma) CCB, emitida
pela Editora e Distribuidora em julho de 2010, cujo saldo devedor, em 08 de maio de 2011, era de
R$5.083.529,61, com vencimento final em fevereiro de 2018, sendo os contratos corrigidos pela Taxa
DI acrescida de taxa de juros pré-fixadas de 2,7% ao ano. Este convênio possui garantia real de
alienação fiduciária de ações da Editora e Distribuidora sociedade do nosso grupo econômico.

Adicionalmente, sociedades integrantes do conglomerado econômico do Coordenador Líder prestam
serviços de pagamento e cobrança de sociedades do nosso conglomerado econômico, sendo que os
volumes mensais de liquidação para pagamento e cobrança são da ordem de, aproximadamente,
R$8,6 milhões e R$12,8 milhões, respectivamente. Por estes serviços pagamos, em média,
R$2.300,00 e R$21.000,00, respectivamente. Por fim, o Itaú Unibanco S.A. é a instituição
prestadora de serviços de escrituração das Units de emissão da Companhia, e recebe, por esses
serviços, o valor de R$4.300,00 mensais.
Poderemos, no futuro, contratar o Coordenador Líder ou sociedades de seu conglomerado
econômico para a realização de operações comerciais conosco, incluindo, entre outras, assessoria
em operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de
serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou
quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de nossas atividades.
O Coordenador Líder e/ou suas afiliadas poderá celebrar, no exterior, a pedido de seus clientes,
operações com derivativos, tendo as nossas Units como ativo de referência (inclusive operações de
total return swap). O Coordenador Líder e/ou suas afiliadas poderão adquirir nossas Units como
forma de proteção (hedge) para essas operações.
Sociedades integrantes do conglomerado econômico do Coordenador Líder eventualmente possuem
títulos e valores mobiliários de nossa emissão, diretamente ou em fundos de investimento
administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridas em operações regulares em bolsa de
valores cursadas a preços formados em mercado aberto. Todavia, a participação acionária das
sociedades integrantes do conglomerado econômico do Coordenador Líder não atinge, e não
atingiu nos últimos 12 meses, 5% do nosso capital social.
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Nos últimos 12 meses, com exceção das operações acima descritas, o Coordenador Líder e/ou
sociedades de seu conglomerado econômico não participaram em ofertas públicas de valores
mobiliários de emissão da Companhia e de suas controladas, nem realizaram qualquer operação de
financiamento ou assessoria em reestruturação societária do grupo econômico da Companhia.
Exceto pela remuneração prevista no item “Custos de Distribuição”, na página 61 deste Prospecto,
e pelos ganhos decorrentes da atividade de estabilização das nossas Units, não há qualquer outra a
ser paga pela Companhia ao Coordenador Líder ou a sociedades do seu conglomerado econômico
cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Unit.
Entendemos que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do Coordenador Líder
como instituição intermediária da nossa Oferta.

Relacionamento entre a Companhia e o BTG Pactual
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o BTG Pactual ou sociedades
de seu conglomerado econômico mantêm relacionamento comercial com a Companhia. Nesse
contexto, o BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. realiza atividades de
formador de mercado, de acordo com a regulamentação aplicável da BM&FBOVESPA, visando
fomentar a liquidez dos valores mobiliários de emissão da Companhia com registro para negociação
em bolsa de valores. O contrato celebrado entre a Companhia e o BTG Pactual Corretora de Títulos
e Valores Mobiliários S.A. em 03 de fevereiro de 2011 tem prazo de vigência de 12 meses,
prorrogável automaticamente por períodos iguais caso não haja manifestação de qualquer das
partes em sentido contrário. Pela prestação dos serviços, é devida uma remuneração mensal fixa
em valor irrelevante, uma vez que a mesma representa valor anual inferior a 0,0000273% do
patrimônio líquido da Companhia.
Além da atividade descrita acima, Companhia poderá, no futuro, contratar o BTG Pactual ou sociedades
de seu conglomerado econômico para a realização de operações comerciais, incluindo, entre outras,
assessoria em operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários,
prestação de serviços de banco de investimento, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras
operações financeiras necessárias à condução das atividades da Companhia.
BTG Pactual Banking Limited e/ou suas afiliadas poderão celebrar, no exterior, a pedido de seus
clientes, operações com derivativos, tendo as Units como ativo de referência, de acordo com as quais se
comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das Units, contra o recebimento de taxas de
juros fixas ou flutuantes (inclusive operações de total return swap). O BTG Pactual Banking Limited e/ou
suas afiliadas poderão adquirir Units como forma de proteção para essas operações.
O BTG Pactual e/ou sociedades de seu conglomerado econômico eventualmente possuem títulos e
valores mobiliários de emissão da Companhia, diretamente ou por meio de fundos de investimento
administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridas em operações regulares em bolsa de valores
a preços e condições de mercado. Todavia, a participação acionária do BTG Pactual e/ou das sociedades
integrantes de seu conglomerado econômico não atinge, e não atingiu nos últimos 12 meses 5% do
capital social da Companhia.
Nos últimos 12 meses, o BTG Pactual e/ou sociedades de seu conglomerado econômico não
participaram em ofertas públicas de valores mobiliários de emissão da Companhia e de suas
controladas, nem realizaram qualquer operação de financiamento ou reestruturação societária do
grupo econômico da Companhia.
Exceto pela remuneração prevista no item “Custos de Distribuição”, na página 61 deste Prospecto
não há qualquer outra a ser paga pela Companhia ao BTG Pactual ou a sociedades do seu
conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Unit.
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Entendemos que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do BTG Pactual como
instituição intermediária da Oferta.

Relacionamento entre a Companhia e o Santander
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Santander e as sociedades
de seu conglomerado econômico mantêm relacionamento comercial com a Companhia. Nesse
contexto, o Santander realiza diversos serviços bancários, como emissão de cartões de crédito
acadêmicos, e serviços de cash management, conforme descritas abaixo com mais detalhes.
A Companhia e as sociedades do seu grupo econômico são usuárias dos seguintes serviços
bancários prestados pelo Santander e outras sociedades do seu grupo econômico:
(i) convênio de cash management, firmado em novembro de 2010 com validade indeterminada,
relativo à cobrança e pagamento de fornecedores, pagamento de contas e tributos, bem como
de recebimento de mensalidades dos alunos, que gerou receita de aproximadamente
R$6.800.000,00 até dezembro de 2010;
(ii) serviço gratuito de fornecimento de cartões de crédito acadêmicos para aproximadamente 85
mil alunos, contratados a partir de 13 de agosto de 2010, com prazo até 13 de agosto de 2015;
(iii) serviço gratuito de folha de pagamento para aproximadamente 7 mil funcionários, contratado a
partir de 13 de agosto de 2010, com prazo até 13 de agosto de 2015;
(iv) ativos referentes à conta garantida, por meio da (a) Conta de Corrente Garantida com aval
mensal, contratada pela Iuni Educacional, desde março de 2011, com vencimento em junho de
2011, no valor de R$30.000.000,00, corrigido pela taxa CDI +2,05% ao ano, com a finalidade
de cobrir eventuais necessidades de caixa; e do (b) Conta de Corrente Garantida, contratada
pela Editora e Distribuidora, desde fevereiro de 2011, com vencimento em agosto de 2011, no
valor de R$800.000,00, corrigido pela taxa CDI +2,05% ao ano, com a finalidade de garantir as
despesas com vale refeição fornecidos aos empregados; e
(v) três postos de atendimento bancários nas dependências da Companhia, com os custos de
implantação a cargo do Santander.
A Companhia poderá, no futuro, contratar o Santander ou sociedades de seu conglomerado
econômico para a realização de operações comerciais, incluindo, entre outras, assessoria em
operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de
serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou
quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das atividades da Companhia.
O Santander Investment Securities Inc. e/ou suas afiliadas poderão celebrar, no exterior, a pedido de
seus clientes, operações com derivativos, tendo as Units como ativo de referência, de acordo com as
quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das Units, contra o recebimento de
taxas de juros fixas ou flutuantes (operações com total return swap). O Santander Investment Securities
Inc. e/ou suas afiliadas poderão adquirir Units como forma de proteção para essas operações.
Nos últimos 12 meses, com exceção das operações acima descritas, o Santander e/ou sociedades
de seu conglomerado econômico não adquiriram e/ou venderam valores mobiliários de emissão da
Companhia e de suas controladas, nem participaram de qualquer operação de financiamento ou
reestruturação societária do grupo econômico da Companhia.
O Santander e/ou sociedades de seu conglomerado econômico não participaram em ofertas
públicas de valores mobiliários de emissão da Companhia e de suas controladas nos 12 meses que
antecederam o pedido de registro da presente Oferta.
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Exceto pela remuneração prevista no item “Custos de Distribuição”, na página 61 deste Prospecto,
não há qualquer outra a ser paga pela Companhia ao Santander ou a sociedades do seu
conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Unit.
Entendemos que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do Santander como
instituição intermediária da Oferta.

Relacionamento entre a Companhia e o Bradesco BBI
Na data deste Prospecto, possuímos o seguinte relacionamento com o Bradesco BBI ou demais
entidades do seu grupo econômico. Abaixo, indicamos as principais condições da referida operação:

Linhas de Crédito
Em 07 de agosto de 2009, a Pitágoras Administração e Participações S.A. (Holding controladora
do Grupo Kroton), celebrou com o Banco Bradesco S.A. uma Cédula de Crédito Bancária no valor
de R$8,2 milhões, garantida por Units de emissão da Companhia e com vencimento em 30 de
maio de 2017. Os juros incidentes sobre esse empréstimo são equivalentes a 126% do CDI,
incidentes a partir de maio de 2011. A amortização da dívida ocorrerá em seis parcelas anuais e
sucessivas, com carência de pagamento até maio de 2011. A Editora e Distribuidora Educacional
S.A. hoje dispõe de; (i) limite de conta garantia contratada em 11 de fevereiro de 2011 no valor
de R$50,0 milhões, sendo o saldo atual utilizado de R$20,0 milhões, com taxa de CDI acrescida
de spread de 0,157% ao mês, com vencimento em 10 de agosto de 2011 e sem garantias; (ii)
limite de crédito para contratação de capital de giro no valor de R$20,0 milhões aprovado em 28
de julho de 2009, com prazo de contratação de 96 meses e garantia de Units da Companhia em
patamar de 150% do risco contratado, desse limite R$8,2 milhões foram contratados em 07 de
agosto de 2009, com taxa de 126% do CDI, vencimento em 30 de maio de 2017 e pagamentos
anuais; e (iii) contratação de capital de giro, extra-limite disposto anteriormente, contratado em
05 de abril de 2011, no valor de R$300,0 mil, com taxa de 126% do CDI, vencimento em 30 de
maio de 2017 e pagamentos anuais.
A Companhia poderá, no futuro, contratar o Bradesco BBI ou sociedades de seu conglomerado
econômico para a realização de operações comerciais, incluindo, entre outras, assessoria em
operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de
serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou
quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das atividades da Companhia.
O Bradesco BBI e/ou sociedades de seu conglomerado econômico eventualmente possuem títulos e
valores mobiliários de emissão da Companhia, diretamente ou por meio de fundos de investimento
administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridas em operações regulares em bolsa de
valores a preços e condições de mercado. Todavia, a participação acionária do Bradesco BBI e/ou
das sociedades integrantes de seu conglomerado econômico não atinge, e não atingiu nos últimos
12 meses 5% do capital social da Companhia.
Nos últimos 12 meses, com exceção das operações acima descritas, o Bradesco BBI e/ou sociedades
de seu conglomerado econômico não participaram em ofertas públicas de valores mobiliários de
emissão da Companhia e de suas controladas, nem realizaram qualquer operação de financiamento
ou reestruturação societária do grupo econômico da Companhia.
Exceto pela remuneração prevista no item “Custos de Distribuição”, na página 61 deste Prospecto,
não há qualquer outra a ser paga pela Companhia ao Bradesco BBI ou a sociedades do seu
conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Unit.
A Companhia entende que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do Bradesco BBI
como instituição intermediária da Oferta.
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Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Contratado

Relacionamento entre a Companhia e o Banco Votorantim
Além do relacionamento decorrente da presente Oferta, na data deste Prospecto, a Companhia não
mantém relacionamento comercial com o Banco Votorantim e demais sociedades integrantes de
seu conglomerado financeiro:
As sociedades integrantes do conglomerado econômico do Banco Votorantim eventualmente
possuem títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia, diretamente ou em fundos de
investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridas em operações regulares
em bolsa de valores a preços e condições de mercado. Todavia, a participação acionária das
sociedades integrantes do conglomerado econômico do Banco Votorantim não atinge, e não atingiu
nos últimos 12 meses, 5% do capital social da Companhia.
O Banco Votorantim e outras sociedades de seu conglomerado econômico não participaram nos
últimos 12 meses de ofertas públicas de valores mobiliários emitidos pela Companhia e pelas suas
controladas, e nem realizaram quaisquer operações de financiamento e em reestruturações
societárias do grupo econômico da Companhia.
A Companhia poderá, no futuro, contratar o Banco Votorantim ou sociedades de seu conglomerado
econômico para a realização de operações financeiras a taxas de mercado, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução das suas atividades.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta prevista no item “Custos de
Distribuição”, na página 61 deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração a ser paga pela
Companhia ao Banco Votorantim cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não há quaisquer
títulos ou obrigações com o Banco Votorantim concedendo direito de subscrição de ações
representativas do capital social da Companhia.
Não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do Banco Votorantim como instituição
intermediária da Oferta.
O Banco Votorantim e/ou suas afiliadas poderão celebrar, a pedido de seus clientes, operações com
derivativos, tendo as ações da Companhia como ativo de referência. O Banco Votorantim e/ou suas
afiliadas poderão adquirir ações da Companhia como forma de proteção para essas operações. Tais
operações poderão influenciar a demanda e o preço das Ações, sem, contudo, gerar demanda
artificial durante a Oferta.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta

Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Coordenador Líder ou
sociedades de seu conglomerado econômico mantêm relacionamento com a Samos Participações Ltda.
(“Samos”), com a Citissimo do Brasil Participações Ltda. (“Citíssimo”) e com o Sr. Júlio Fernando
Cabizuca. Nesse contexto, o Coordenador Líder ou as sociedades de seu conglomerado econômico tem
relacionamento com os mencionados Acionistas Vendedores nas operações descritas abaixo:
•

Financiamento imobiliário concedido para a Samos em 24 de junho de 2008, no valor total de
R$2.600.000,00 e cujo saldo, em 13 de maio de 2011, era de R$2.284.071,78, com vencimento
final em 24 de junho de 2028, sendo o valor contratado corrigido pela TR acrescido de taxa de
juros pré-fixadas de 10% ao ano;

80

•

Cédula de Crédito Bancário emitida pela Samos em favor do Itaú BBA em 28 de abril de 2011,
no valor total de R$10.000.000,00 e cujo saldo, em 13 de maio de 2011, era de
R$10.055.495,72, com vencimento final em 28 de abril de 2016, sendo o valor contratado
corrigido pelo CDI acrescido de taxa de juros pré-fixadas de 2,8% ao ano. Adicionalmente a
esta remuneração, o Itaú BBA fará jus a uma remuneração adicional caso o valor da cotação
das units da Companhia supere, em datas pré-estabelecidas e não relacionadas com a presente
Oferta, determinados patamares. Nesse sentido, caso o valor da cotação das units da
Companhia supere tais patamares, o Itaú BBA será remunerado em 35% do valor excedente ao
valor equivalente ao principal devido dividido pelo valor da cotação das units nas respectivas
datas pré-estabelecidas. Tal contrato foi garantido pela cessão fiduciária de units da
Companhia, concedida pela Samos;

•

Cédula de Crédito Bancário emitida pela Citíssimo em favor do Itaú BBA em 11 de novembro de
2009, no valor total de R$1.811.143,17 e cujo saldo, em 13 de maio de 2011, era de
R$1.505.912,95, com vencimento final em 16 de outubro de 2014, sendo o valor contratado
corrigidos pelo CDI acrescido de taxa de juros pré-fixadas de 3,8% ao ano. Adicionalmente a
esta remuneração, o Itaú BBA fará jus a uma remuneração adicional caso o valor do EBITDA da
Biomm S.A. (“Biomm”) apurado anualmente supere determinados patamares referidos no
contrato. Nesse sentido, caso o valor do EBITDA da Biomm supere tais patamares, o Itaú BBA
será remunerado em 0,43% do EBITDA da Biomm nas respectivas datas de apuração. Tal
contrato foi garantido pela cessão fiduciária de units da Companhia, concedida pela Citíssimo; e

•

O Sr. Júlio Fernando Cabizuca é co-titular de uma conta poupança e de uma conta corrente
desde 12 de setembro de 2010.

Os Acionistas Vendedores poderão, no futuro, contratar o Coordenador Líder ou sociedades de seu
conglomerado econômico para a realização de operações comerciais, incluindo, entre outras,
assessoria em operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários,
prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria
financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das atividades dos
Acionistas Vendedores.
Nos últimos 12 meses, com exceção das operações acima descritas, o Coordenador Líder e/ou
sociedades de seu conglomerado econômico não participaram em ofertas públicas de valores
mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores e de suas controladas, nem realizaram qualquer
operação de financiamento ou assessoria em reestruturação societária do grupo econômico dos
Acionistas Vendedores.
Exceto pela remuneração prevista no item “Custos de Distribuição”, na página 61 deste
Prospecto, não há qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao
Coordenador Líder ou a sociedades do seu conglomerado econômico cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Unit, exceção feita a eventuais ganhos decorrentes da estabilização, nos
termos do Contrato de Estabilização.
Os Acionistas Vendedores entendem que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação
do Coordenador Líder como instituição intermediária da Oferta.

Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o BTG Pactual
Na data deste Prospecto, exceto no que se refere à presente Oferta, o BTG Pactual não possui
qualquer relacionamento com os Acionistas Vendedores e, exceto pelas comissões previstas no
Contrato de Distribuição e a serem recebidas no âmbito da Oferta, conforme descrito nesta seção no
item “Custos de Distribuição”, na página 61 deste Prospecto, não há qualquer remuneração a ser
paga pelos Acionistas Vendedores, ao BTG Pactual, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Unit.
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Os Acionistas Vendedores poderão, no futuro, contratar o BTG Pactual ou sociedades de seu
conglomerado econômico para a realização de operações financeiras, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução das suas atividades.
O BTG Pactual Banking Limited e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão celebrar,
no exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Units como ativo de
referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das
Units, contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (operações com total return
swap). O BTG Pactual Banking Limited e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão
adquirir Units como forma de proteção para essas operações. Tais operações poderão influenciar a
demanda e o preço das Units, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta.
Nos últimos 12 meses, o BTG Pactual e/ou sociedades de seu conglomerado econômico não
participaram em ofertas públicas de valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores e de
suas controladas, nem realizaram qualquer operação de financiamento ou reestruturação societária
do grupo econômico dos Acionistas Vendedores.
Os Acionistas Vendedores entendem que não há qualquer conflito de interesse em relação à
atuação do BTG Pactual como instituição intermediária da Oferta.

Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Santander
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Santander ou sociedades de seu
conglomerado econômico mantêm relacionamento com a Samos Participações Ltda. (“Samos”), com a
Citissimo do Brasil Participações Ltda. (“Citíssimo”) e com o Sr. Júlio Fernando Cabizuca. Nesse contexto,
o Santander tem relacionamento com os Acionistas Vendedores nas operações descritas abaixo:
•

Linha de crédito de capital de giro para a Samos, contratada em 18/10/2010, com vencimento
final em 16/10/2014, cujo saldo, em 16/05/2011, era de R$3.753.628,81, sendo o valor
contratado corrigido pelo CDI acrescido de taxa de juros pré-fixada de 0,28709% ao mês;

•

Linha de crédito de leasing para a Samos, contratada em 14/10/2008, com vencimento final em
14/10/2011, cujo saldo, em 16/05/2011, era de R$44.923,00, sendo o valor contratado
corrigido pela taxa de juros pré-fixada de 1,7938% ao mês;

•

A Citíssimo é titular de conta corrente aberta no Santander desde 24 de janeiro de 2002; e

•

O Sr. Júlio Fernando Cabizuca é titular de conta corrente aberta no Santander desde 15 de
dezembro de 1983.

Os Acionistas Vendedores poderão, no futuro, contratar o Santander ou sociedades de seu
conglomerado econômico para a realização de operações comerciais, incluindo, entre outras, assessoria
em operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de
serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer
outras operações financeiras necessárias à condução das atividades dos Acionistas Vendedores.
Nos últimos 12 meses, com exceção das operações acima descritas, o Santander e/ou sociedades de
seu conglomerado econômico não participaram em ofertas públicas de valores mobiliários de emissão
dos Acionistas Vendedores e de suas controladas, nem participaram de qualquer operação relevante de
financiamento ou reestruturação societária do grupo econômico dos Acionistas Vendedores.
Exceto pela remuneração prevista no item “Custos de Distribuição”, na página 61 deste Prospecto,
não há qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Santander ou a
sociedades do seu conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Unit.
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Os Acionistas Vendedores entendem que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação
do Santander como instituição intermediária da Oferta.

Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Bradesco BBI
Na data deste Prospecto, além das relações decorrentes da presente Oferta, o Bradesco BBI e as
sociedades de seu grupo econômico não possuem relacionamento comercial com os Acionistas
Vendedores e demais sociedades de seu grupo econômico.
Os Acionistas Vendedores poderão, no futuro, contratar o Bradesco BBI ou sociedades de seu
conglomerado econômico para a realização de operações comerciais, incluindo, entre outras, assessoria
em operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de
serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer
outras operações financeiras necessárias à condução das atividades dos Acionistas Vendedores.
Exceto pela remuneração prevista no item “Custos de Distribuição”, na página 61 deste Prospecto, não
há qualquer outra a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Bradesco BBI ou a sociedades do seu
conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Unit.
Nos últimos 12 meses, o Bradesco BBI e/ou sociedades de seu conglomerado econômico não
participaram em ofertas públicas de valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores e de
suas controladas, nem realizaram qualquer operação de financiamento ou reestruturação societária
do grupo econômico dos Acionistas Vendedores.
Os Acionistas Vendedores entendem que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do
Bradesco BBI como instituição intermediária da Oferta.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Contratado

Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Banco Votorantim
Além do relacionamento referente à Oferta, os Acionistas Vendedores não mantém, no momento,
relacionamento comercial com o Banco Votorantim ou com sociedades de seu conglomerado
econômico, mas poderão, no futuro, contratar o Banco Votorantim ou sociedades de seu
conglomerado econômico para assessorá-los, na realização de investimentos ou em quaisquer
outras operações financeiras.
Nos últimos 12 meses, o Banco Votorantim e/ou sociedades de seu conglomerado econômico não
participaram em ofertas públicas de valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores e de
suas controladas, nem realizaram qualquer operação de financiamento ou reestruturação societária
do grupo econômico dos Acionistas Vendedores.
Os Acionistas Vendedores e o Banco Votorantim entendem que eventual relacionamento entre os
Acionistas Vendedores e o Banco Votorantim não constitui neste momento conflito de interesses
referente à atuação do Banco Votorantim com relação à Oferta.
Instituição Financeira Escrituradora das Units
A instituição financeira contratada para prestação de serviços de escrituração das Units é a Itaú
Corretora de Valores S.A.
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Informações Complementares da Oferta
O investimento em units, por ser um investimento em renda variável, representa um investimento
de risco e, assim, investidores que pretendam investir nas Units estão sujeitos à volatilidade do
mercado de capitais. Ainda assim, não há inadequação específica da Oferta a certo grupo ou
categoria de investidor. Para mais informações, consulte a Seção “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta”, constante da página 94 deste Prospecto, bem como as seções “4” e “5” do nosso
Formulário de Referência incorporado a este Prospecto por referência.
Os Coordenadores da Oferta recomendam aos investidores, antes de tomarem qualquer decisão de
investimento relativa às Units ou à Oferta, a leitura cuidadosa deste Prospecto. A leitura do
Prospecto possibilita aos Investidores uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e
dos riscos a ela inerentes.
Nós, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder solicitamos junto à ANBIMA a análise prévia
dos registros da Oferta em 18 de maio de 2011, estando a Oferta sujeita à análise prévia pela
ANBIMA e à concessão dos registros pela CVM.
Para a obtenção de informações adicionais sobre a Oferta, os Investidores interessados deverão
dirigir-se à CVM, nos seguintes endereços: (i) Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar, CEP 20159900, Rio de Janeiro, RJ; ou (ii) Rua Cincinato Braga, 340, 2º andar, CEP 01333-010, São Paulo, SP
(www.cvm.gov.br); ou contatar quaisquer das Instituições Participantes da Oferta, nos endereços
indicados na Seção “Informações sobre a Companhia, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores
da Oferta, os Consultores Legais e os Auditores” na página 51 deste Prospecto.
Instituições Participantes da Oferta

Coordenador Líder
Banco Itaú BBA S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 4º andar (parte)
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Fernando Fontes Iunes
Tel.: +55 (11) 3708-8000
Fax: +55 (11) 3708-8107
Site: http://www.itaubba.com.br (neste website, clicar em “Prospectos”; e, então, clicar em “Oferta
Pública Follow-on Kroton 2011 – Prospecto Preliminar”)

Coordenadores
Banco BTG Pactual S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 9º andar
CEP 04538-133, São Paulo, SP
At.: Sr. Fábio Nazari
Tel.: +55 (11) 3383-2000
Fax: +55 (11) 3383-2001
Site: http://www.btgpactual.com (neste website clicar em “Mercado de Capitais” no menu à
esquerda, depois clicar em “2011” no menu à direita e, em seguida, em “Prospecto Preliminar” logo
abaixo de “Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósitos de Ações de Emissão da
Kroton Educacional S.A.”)
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Banco Santander (Brasil) S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.235, 24º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. Glenn Mallett
Tel.: +55 (11) 3012-7162
Fax: +55 (11) 3353-7099
Site: http://www.santandercorretora.com.br (neste website no lado direito da página, abaixo do
item “Ofertas Públicas”, clicar no logo da Kroton e depois em “Prospecto Preliminar”)

Banco Bradesco BBI S.A.

Avenida Paulista, nº 1.450, 8º andar
CEP 01310-917, São Paulo, SP
At.: Sr. Renato Ejnisman e Sr. Alfred Charles Dangoor
Tel.: +55 (11) 2178-4800
Fax: +55 (11) 2178-4880
Site: http://www.bradescobbi.com.br (neste website, clicar em “Kroton” no centro da página e,
posteriormente, em “Prospecto Preliminar”)

Coordenador Contratado
Banco Votorantim S.A.

Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre A, 18º andar
CEP 04794-000, São Paulo, SP
At.: Sr. Roberto Roma
Tel.: +55 (11) 5171-2612
Fax: +55 (11) 5171-2656
Site: http://www.bancovotorantim.com.br/ofertaspublicas (neste website, na seção “Prospectos das
Operações de Renda Variável”, acessar o link “Kroton Educacional – Prospecto Preliminar de
Emissão de Ações (Follow-On)”)

Instituições Consorciadas
Informações sobre as instituições credenciadas junto à BM&FBOVESPA para participar da Oferta
poderão ser obtidas na página da BM&FBOVESPA em seu website (www.bmfbovespa.com.br).
O Prospecto Preliminar também está disponível: (i) na sede e no endereço eletrônico da CVM, na
Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar, Rio de Janeiro, RJ, ou na Rua Cincinato Braga, 340,
2º andar, São Paulo – SP, ou em www.cvm.gov.br (em tal página, acessar “ITR, DFP, IAN, IPE, FC.
FR e outras Informações”, digitar “Kroton” no campo de buscar e clicar “Continuar”, clicar em
“Kroton Educacional S.A.” e posteriormente clicar em “Prospecto de Distribuição Pública”,
acessando “Consulta” no assunto “Distribuição Pública Primária e Secundária de depósitos de ações
(Units)”); (ii) no endereço eletrônico da BM&FBOVESPA em www.bmfbovespa.com.br (em tal
página, clicar no menu direito em “Ver todas as ofertas em andamento”, clicar então em “Kroton
Educacional S.A.” e posteriormente em “Prospecto Preliminar”); e (iii) na sede e no endereço
eletrônico da Companhia, na Rua Paraíba, 330, 14º andar (parte), Cidade de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais e em www.kroton.com.br/ri (neste website, clicar em “Prospecto Preliminar”).
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OPERAÇÕES VINCULADAS À OFERTA
Na data deste Prospecto não há qualquer operação vinculada à Oferta celebrada entre nós, nossos
acionistas controladores, sociedades controladas, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta.
Para informações adicionais relativas a operações comerciais e relacionamento entre nós, os
Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta, consulte as seções “Informações Relativas à
Oferta – Relacionamento entre a Companhia e os Coordenadores da Oferta” e “Informações
Relativas à Oferta – Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da
Oferta”, nas páginas 76 e 80, respectivamente, deste Prospecto.
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APRESENTAÇÃO DOS COORDENADORES DA OFERTA
Coordenador Líder
O Itaú BBA é o banco de atacado do conglomerado Itaú Unibanco. Com trajetória marcada por
associações bem-sucedidas e visão para oferecer os melhores produtos e serviços para empresas, o
Itaú BBA é resultado da fusão dos bancos BBA e das áreas corporate do Banco Itaú S.A. e
Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. Em 31 de dezembro de 2009, o Itaú BBA apresentou
os seguintes resultados: ativos de R$126,9 bilhões, patrimônio líquido de R$6,34 bilhões e lucro
líquido de R$1,8 bilhões.
A história do Itaú BBA começa com o BBA Creditanstalt, fundado em 1988 em São Paulo, por
Fernão Bracher e Antonio Beltran, em parceria com o Bank Austria Creditanstalt. A atuação do
banco estava voltada para operações financeiras bancárias, com características de atacado, e
destaque para underwriting, hedge, crédito e câmbio.
Em 1991, foi a única instituição brasileira a coordenar o consórcio de bancos estrangeiros para
investimentos no programa de privatização de empresas estatais. Ainda no mesmo ano, recebeu
autorização do Banco Central para operar subsidiária em Bahamas e atender demanda de clientes
na área internacional.
Em 1994, assinou acordo de cooperação com a administradora de recursos Paribas Capital. No ano
seguinte, juntou-se ao Capital Group, de Los Angeles, para formar a administradora de fundos BBA
Capital. Adquiriu a Financiadora Mappin e criou a Fináustria, especializada em financiamento de veículos.
Nessa época, já contava com sucursais em Campinas, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte.
Em 2001, o BBA tem novo parceiro de negócios, em razão da compra do Creditanstalt pelo grupo
alemão HVB. No ano seguinte, a associação com o Grupo Icatu fez surgir duas empresas: a BBA
Icatu Corretora e a BBA Icatu Investimentos.
No final de 2002, ocorreu a associação com o Banco Itaú S.A., surgindo assim uma nova
instituição: o Itaú BBA. Com gestão autônoma para conduzir todos os negócios de clientes
corporate e banco de investimento do grupo, passa a contar com a base sólida de capital e liquidez
do Itaú e a especialização e destacada atuação do BBA no segmento de atacado.
Em 2005, o Itaú BBA ampliou as atividades de banco de investimentos e rapidamente consolidou como
um importante player de mercado em fusões e aquisições, equities e fixed income local. A partir de
2008, iniciou expansão de suas atividades em fixed income internacional e produtos estruturados.
Em 2009, o Banco Central aprovou a associação entre o Itaú e o Unibanco. O Itaú BBA uniu-se com a
área corporate do Unibanco, e ainda concentrou as atividades de tesouraria institucional do grupo,
tendo como desafio ser o melhor banco de atacado, investimento e tesouraria da América Latina.

Atividade de Investment Banking do Itaú BBA
A área de Investment Banking do Itaú BBA oferece assessoria a clientes corporativos e investidores
na estruturação de produtos de banco de investimento, incluindo renda variável, renda fixa e
fusões e aquisições.
Em renda variável, o Itaú BBA oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e
secundárias de ações e de ADRs, ofertas públicas para aquisição e permuta de ações, além de
assessoria na condução de processos de reestruturação societária de companhias abertas e trocas
de participações acionárias. A condução das operações é realizada em conjunto com a Itaú
Corretora, que tem relacionamento com investidores domésticos e internacionais e possui
reconhecida e premiada estrutura independente de pesquisa.
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Em 2009, o Itaú BBA atuou como coordenador e bookrunner de ofertas públicas iniciais e
subsequentes que totalizaram R$14,2 bilhões. No ranking da ANBID, o banco fechou o ano de 2009
em primeiro lugar em número de ofertas com participação no mercado de 13,7%.
No segmento de renda fixa, o Itaú BBA conta com equipe dedicada para prover aos clientes
diversos produtos no mercado doméstico e internacional, tais como: notas promissórias,
debêntures, commercial papers, fixed e floating rate notes, fundos de investimento em direitos
creditórios (FIDC) e certificados de recebíveis imobiliários (CRI). Em 2009, o Itaú BBA participou de
operações de debêntures e notas promissórias que totalizaram R$18 bilhões e operações de
securitização que atingiram R$1,4 bilhões. De acordo com o ranking ANBID, o Itaú BBA foi
classificado em primeiro lugar no ranking 2009 de distribuição de operações em renda fixa e
securitização. As participações de mercado somaram, respectivamente, 24% e 20%.
Com equipe especializada, a área de fusões e aquisições do Itaú BBA oferece aos clientes estruturas e
soluções eficientes para assessoria, coordenação, execução e negociação de aquisições,
desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias. A área detém acesso amplo e privilegiado a
investidores estratégicos e financeiros para assessorar clientes na viabilização de movimentos
societários. De acordo com o ranking de fusões e aquisições da Thomson Finance, com base no número
de operações realizadas em 2009, o Itaú BBA ficou em primeiro lugar, com 28 transações.
Adicionalmente, o Itaú BBA tem sido amplamente reconhecido como um dos melhores bancos de
investimento do Brasil por instituições como Global Finance, Latin Finance e Euromoney. Nos
últimos três anos, foi considerado o melhor Banco de Investimento no Brasil, pela revista Global
Finance, publicação americana especializada em análises sobre empresas e instituições financeiras
dos cinco continentes.
Banco BTG Pactual S.A.
O Banco Pactual S.A. foi fundado em 1983 como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários.
Em 2006, o UBS A.G., instituição global de serviços financeiros, e o Banco Pactual S.A. associaramse para criar o Banco UBS Pactual S.A. Em 2009, o Banco UBS Pactual S.A. foi adquirido pelo grupo
BTG Investments, formando o BTG Pactual. O BTG Pactual tem como foco principal as áreas de
pesquisa, finanças corporativas, mercado de capitais, fusões & aquisições, wealth management,
asset management e sales & trading (vendas e negociações).
No Brasil, possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife.
Possui, ainda, escritórios em Londres, Nova Iorque e Hong Kong. Na área de wealth management,
o BTG Pactual oferece uma ampla seleção de serviços personalizados, que variam desde asset
management a planejamento de corporate finance.
Na área de investment banking, o BTG Pactual presta serviços para diversos clientes em todo o
mundo, incluindo empresas, governos, hedge funds, patrocinadores financeiros, empresas de
private equity, bancos, corretoras e gestores de ativos.
O BTG Pactual é o líder no ranking de ofertas de ações do Brasil de 2004 a dezembro de 2010 pelo
número de operações, participando de um total de mais de 100 operações no período, segundo o
Ranking ANBIMA de Originação em Renda Variável, publicado pela ANBIMA. É líder em Equity
Capital Markets em 2010, em volume e número de ofertas, segundo a Dealogic. Além disso, ficou
em 1º lugar em 2009 em volume de ofertas, de acordo com a ANBIMA. O BTG Pactual é o líder no
Ranking de Fusões & Aquisições do Brasil em 2010, segundo Thomson Reuters, tendo sido assessor
financeiro exclusivo da Cosan na Joint Venture com a Shell, da Telemar na parceria estratégica com
a Portugal Telecom e da Tam em sua Joint Venture com a Lan Airlines.
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O BTG Pactual foi eleito, em 2010, Financial Advisor of the Year (Financial Times / Merger Market),
Best Investment Bank do Brasil (LatinFinance) e Best Equity House da América Latina
(LatinFinance). Sua atuação e grande conhecimento sobre a América Latina renderam sete vezes o
título de “Best Equity House Latin America” (Euromoney de 2002 a 2005, 2007 a 2008 e 2010).
Demonstrando a sua força no Brasil, o BTG Pactual foi eleito em 2010 como o “Brazil’s Equity
House of the Year” (Euromoney).
Como principal suporte a seus investidores, o BTG Pactual sempre investiu fortemente na sua
equipe de equity research, buscando os melhores profissionais do mercado para a atuação junto ao
grupo de investidores. Seus investimentos na área renderam o título de “#1 Equity Research Team
Latin America” de 2003 a 2007 (Institutional Investor). No entanto, sua expertise é demonstrada
pela forte atuação no Brasil, onde o BTG Pactual foi reconhecido pela sua atuação nos últimos oito
anos, como primeiro colocado no ranking da Institutional Investor de 2003 a 2009 e segundo
colocado em 2010, segundo o ranking publicado pela revista Institutional Investor.
O BTG Pactual apresentou forte atuação em 2010 no mercado de Oferta Públicas de Renda
Variável, participando das ofertas de follow-on do Banco do Brasil, JBS, Even, PDG Realty,
Petrobras, Lopes, Estácio Participações e Anhanguera, bem como da abertura de capital da
Aliansce, Multiplus, OSX, EcoRodovias, Mills, Júlio Simões e Brasil Insurance. Esta posição foi
alcançada em função do forte relacionamento do BTG Pactual com seus clientes, com sua atuação
constante e de acordo com a percepção de valor agregado para suas operações, fato comprovado
pela sua atuação em todas as operações de follow-on das empresas nas quais participou em sua
abertura de capital. Em 2011, já realizou as seguintes ofertas: follow-on de Gerdau, Tecnisa,
Direcional e Ternium e os IPOs de QGEP, IMC e T4F. Deve-se destacar também que o BTG Pactual
atuou como coordenador líder e lead settlement agent na oferta de Gerdau, a qual foi registrada no
Brasil e SEC e coordenada apenas por bancos brasileiros.
O BTG Pactual também oferece serviços de sales and trading (vendas e negociações) em renda
fixa, ações e câmbio na América Latina, tanto em mercados locais quanto internacionais. Os
especialistas em produtos, setores e países oferecem consultoria e execução de fusões e aquisições
de primeira linha. Na área de asset management, as estratégias de investimento são desenhadas
para clientes institucionais, clientes private, empresas e parceiros de distribuição.
Banco Santander (Brasil) S.A.
O Santander é controlado pelo Banco Santander S.A., instituição com sede na Espanha fundada
em 1857.
O Grupo Santander possui, atualmente, cerca de €1,2 trilhão em ativos, administra quase
€1,4 trilhão em fundos, possui mais de 100 milhões de clientes e 14 mil agências. O Santander
acredita ser o principal grupo financeiro da Espanha e da América Latina e desenvolve uma
importante atividade de negócios na Europa, região em que alcançou uma presença destacada no
Reino Unido, por meio do Abbey National Bank Plc, assim como em Portugal. Adicionalmente,
acredita ser um dos líderes em financiamento ao consumo na Europa, por meio do Santander
Consumer, com presença em 12 países do continente e nos Estados Unidos.
No ano de 2010, o Grupo Santander registrou lucro líquido de aproximadamente €4,8 bilhões, na
América Latina, o que representou, no mesmo período, aproximadamente 59% dos resultados do
Grupo Santander no mundo. Também na América Latina, o Grupo Santander possui cerca de 5.882
agências e cerca de 40 milhões de clientes.
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Em 1957, o Grupo Santander entrou no mercado brasileiro por meio de um contrato operacional
celebrado com o Banco Intercontinental do Brasil S.A. Em 1997, adquiriu o Banco Geral do
Comércio S.A., em 1998 adquiriu o Banco Noroeste S.A., em 1999 adquiriu o Banco Meridional S.A.
(incluindo sua subsidiária, o Banco Bozano, Simonsen S.A.) e em 2000 adquiriu o Banespa. Com a
compra do Banco Real, realizada em 24 de julho de 2007 e a posterior incorporação de suas ações
em 29 de agosto de 2008, o Santander Brasil tem presença ativa em todos os segmentos do
mercado financeiro, com uma completa gama de produtos e serviços em diferentes segmentos de
clientes - pessoas físicas, pequenas e médias empresas, corporações, governos e instituições. As
atividades do Santander compreendem três segmentos operacionais: banco comercial, banco global
de atacado e gestão de recursos de terceiros e seguros.
Em 1º de novembro de 2007, o RFS Holdings B.V., um consórcio composto pelo Santander
Espanha, The Royal Bank of Scotland Group PLC, Fortis SA/NV e Fortis N.V., adquiriu 96,95% do
capital do ABN AMRO, então controlador do Banco Real. Na sequência, em 12 de dezembro de
2007, o CADE aprovou sem ressalvas a aquisição das pessoas jurídicas brasileiras do ABN AMRO
pelo consórcio. No primeiro trimestre de 2008, o Fortis e Santander Espanha chegaram a um
acordo por meio do qual o Santander Espanha adquiriu direito às atividades de administração de
ativos do ABN AMRO no Brasil, que o Fortis havia adquirido como parte da compra pelo consórcio
do ABN AMRO. Em 24 de julho de 2008, o Santander Espanha assumiu o controle acionário indireto
do Banco Real. Por fim, em 30 de abril de 2009, o Banco Real foi incorporado pelo Santander Brasil
e foi extinto como pessoa jurídica independente.
Com a incorporação do Banco Real, o Santander tem presença ativa em todos os segmentos do
mercado financeiro, com uma completa gama de produtos e serviços em diferentes segmentos de
clientes – pessoas físicas, pequenas e médias empresas, corporações, governos e instituições. As
atividades do Santander compreendem três segmentos operacionais: banco comercial, banco global
de atacado e gestão de recursos de terceiros e seguros.
Em março de 2011, o Santander, no Brasil, possuía uma carteira de mais de 23,4 milhões de
clientes, mais de 3.703 agências e mais de 18.000 caixas eletrônicos, além de um total de ativos
em torno de R$384 bilhões e patrimônio líquido de, aproximadamente, R$78 bilhões. O Santander,
no Brasil, possui uma participação de aproximadamente 25% dos resultados do Grupo Santander
no Mundo, além de representar 59% no resultado do Grupo Santander na América Latina.
O Santander oferece aos seus clientes um amplo portfólio de produtos e serviços locais e
internacionais que são direcionados às necessidades dos clientes. Produtos e serviços são
oferecidos nas áreas de transações bancárias globais (global transaction banking), mercados de
crédito (credit markets), finanças corporativas (corporate finance), ações (equities), taxas (rates),
formação de mercado e mesa proprietária de tesouraria. Dessa forma, os clientes corporativos
podem se beneficiar dos serviços globais fornecidos pelo Grupo Santander.
Na área de equities, o Santander atua na estruturação de operações em boa parte da América
Latina, contando com equipe de equity research, sales e equity capital markets.
A área de research do Santander é considerada pela publicação Institutional Investor como
uma das melhores não somente no Brasil, mas também na América Latina. Adicionalmente, o
Santander dispõe de estrutura de research dedicada exclusivamente ao acompanhamento de
ativos latino-americanos, o que assegura credibilidade e acesso de qualidade a investidores
target em operações brasileiras.
Em sales & trading, o Grupo Santander possui uma das maiores equipes dedicadas a ativos latinoamericanos no mundo. Presente no Brasil, Estados Unidos, Europa e Ásia, a equipe do Grupo
Santander figura dentre as melhores da América Latina pela publicação da Institutional Investor. O
Santander dispõe de uma estrutura dedicada de acesso ao mercado de varejo e pequenos
investidores institucionais no Brasil por meio de salas de ações e corretora.
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A área de Equity Capital Markets do Santander participou como bookrunner de ofertas destacadas
no Brasil nos últimos anos. Em 2011, o Santander atuou como coordenador líder da oferta pública
inicial de Autometal S.A e como bookruner nas ofertas de follow-on de Tecnisa S.A. e Direcional
S.A., e na oferta pública inicial de ações de IMC – Internacional Meal Company Holdings S.A.
Em 2010, o Santander alcançou pelo segundo ano consecutivo a liderança no ranking de emissões
de ações na América Latina de acordo com a Bloomberg, tendo atuado como coordenador líder da
oferta pública inicial de ações de Renova Energia S.A. e como bookrunner da oferta pública inicial
de BR Properties S.A. e das ofertas de follow-on de Anhanguera Educacional Participações S.A.,
Estácio Participações S.A., Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS, PDG Realty S.A.
Empreendimentos e Participações, Inpar S.A. e JBS S.A.
Em 2009, o Santander alcançou a liderança no ranking de emissões de ações na América Latina de
acordo com Thomson Reuters e Bloomberg tanto em número de transações como em volume
ofertado. Neste ano, o Santander atuou como coordenador líder das ofertas públicas iniciais de
ações do Banco Santander (Brasil) S.A. e da Direcional Engenharia S.A. e como bookrunner nas
ofertas públicas iniciais de ações de Cetip S.A. e da Companhia Brasileira de
Meios de Pagamento – Visanet e nas ofertas de follow-on da Rossi Residencial S.A., Iguatemi
Empresa de Shopping Centers S.A., Cyrela Brazil Realty S.A., MRV Engenharia e Participações S.A.,
BRMalls Participações S.A., Anhanguera Educacional Participações S.A., Marfrig Alimentos S.A., e
BRF – Brasil Foods S.A.
Em 2009, as ofertas de Visanet e Brasil Foods foram premiadas pela Latin Finance como “Best
Primary Equity Issue” e “Best Follow-On Issue”, respectivamente. Ainda em 2009, a Oferta de
Banco Santander foi premiada como “Latin America Equity Issue of the Year” pela International

Financing Review (IFR).

Em 2008, atuou em operações com valor total superior a US$12 bilhões. Conforme dados da
Bloomberg, em particular, atuou como bookrunner na oferta primária da Companhia Vale do Rio
Doce em 2008, uma das maiores ofertas de ações da história do Brasil.
Banco Bradesco BBI S.A.
O Bradesco BBI é um banco de investimento completo, atuando em assessoria em mercado de
capitais em renda fixa e variável, fusões e aquisições, operações estruturadas e financiamento de
projetos, além de contar com corretora de valores mobiliários, private banking e asset
management.
O desempenho do Bradesco BBI na área de banco de investimento teve os seguintes destaques em
2010:
•

O Bradesco BBI tem marcado posição de liderança em ofertas de renda fixa. Segundo o
ranking ANBIMA, foi 1° colocado em 2010 no mercado doméstico, tendo coordenado 90
operações, em ofertas que totalizaram R$34,8 bilhões. Destacam-se a liderança em número
de operações de securitização, emissão de cotas de Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios (FIDC) e emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários – CRI. No mercado
internacional, o Bradesco BBI está constantemente ampliando sua presença em distribuição
no exterior, tendo atuado em 2010 como joint bookrunner em 13 emissões de bonds que
totalizaram US$6,7 bilhões;
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•

Em ofertas de renda variável, o Bradesco BBI teve posição de destaque. Segundo o ranking
ANBIMA, foi 4° colocado em 2010 tendo coordenado oito operações, em ofertas que
totalizaram R$160,2 bilhões. Destacam-se a atuação como coordenador líder da maior
capitalização da história mundial, a oferta pública de ações da Petrobras, no montante de
R$120,2 bilhões, transação vencedora do “Best Equity Deal of the Year“ pela Global Finance,
além das ofertas de PDG Realty, InPar, Alliansce, BR Properties, OSX, Julio Simões, JBS e
General Motors;

•

Em fusões e aquisições, destacam-se em 2010 as seguintes assessorias: à Cetip na aquisição
da GRV Solutions; à Carlyle Group na aquisição da Qualicorp; à Petrobras Biocombustível na
parceria estratégica com São Martinho; à Karsten na aquisição da Trussardi; ao Grupo Fleury
na aquisição do Labs D’Or; à Braskem na aquisição da Quattor; e ao Banco Bradesco na
aquisição do Ibi México; e

•

Em financiamento de projetos, o Bradesco BBI atuou como assessor e estruturador da Santo
Antônio Energia, usina hidrelétrica do Complexo Madeira, com capacidade instalada prevista de
3.150 MW, operação vencedora do “Deals of the Year 2010” da revista The Banker na categoria
“Infrastructure and Project Finance”. O Bradesco BBI obteve êxito na viabilização junto ao
BNDES de financiamento de longo prazo para o Superporto Sudeste no montante de
R$1,2 bilhão.

Ademais, o Bradesco, controlador do Bradesco BBI, é atualmente um dos maiores bancos múltiplos
privados do país e está presente em 100% dos municípios do Brasil e em diversas localidades no
exterior. O Bradesco mantém uma rede de atendimento alicerçada em modernos padrões de
eficiência e tecnologia que atende a mais de 23,1 milhões de correntistas. Clientes e usuários têm a
disposição 54,9 mil pontos de atendimento, destacando-se 3,6 mil agências e 6,2 mil bancos
postais. Em 2010, o lucro líquido foi de R$10,0 bilhões, enquanto o ativo total e patrimônio líquido
totalizaram R$637,5 bilhões e R$48,0 bilhões, respectivamente.
Banco Votorantim
O Banco Votorantim iniciou suas atividades em 31 de agosto de 1988 como uma distribuidora de
títulos e valores mobiliários, sob a razão social Baltar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda., mais tarde alterada para Votorantim DTVM. O sucesso inicial da Votorantim DTVM motivou
sua transformação em banco múltiplo, autorizada pelo Banco Central em 7 de agosto de 1991, após
sua transformação em sociedade anônima em 25 de fevereiro de 1991.
Originalmente criado para ser o braço financeiro do grupo Votorantim, o Banco Votorantim passou
a desenvolver ativamente sua carteira de clientes fora do grupo Votorantim a partir de 1991,
quando adquiriu o status de banco múltiplo. Procurando atender às necessidades de sua clientela,
expandiu suas operações, prestando serviços a diversos clientes, pessoas físicas ou jurídicas,
pertencentes ou não ao grupo Votorantim.
Em 11 de setembro de 2009, o Banco Central aprovou a aquisição de participação acionária do
Banco Votorantim pelo Banco do Brasil S.A., nos termos do fato relevante divulgado em 9 de
janeiro de 2009, conforme comunicado ao mercado publicado em 14 de setembro de 2009. Com a
aprovação, o Banco do Brasil S.A. passa a deter participação equivalente a 49,99% do capital
votante e 50% do capital social.
Além dos serviços de banco comercial e de investimento, o Banco Votorantim atua em operações
de varejo (financiamento e crédito ao consumidor) por meio da BV Financeira S.A. e BV Leasing
Ltda., suas controladas, na gestão de fundos de investimento, com a Votorantim Asset
Management DTVM Ltda., e como corretora de valores mobiliários, com a Votorantim CTVM Ltda.
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O Banco Votorantim tem sua sede na cidade de São Paulo e filiais em importantes centros como
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Campinas, Ribeirão Preto, Joinville, Caxias do
Sul e Nassau (Bahamas) e um escritório de representação localizado em Londres. Além disso, em
16 de agosto de 2006, foi autorizado o funcionamento do Banco Votorantim Securities Inc., que
passou a atuar como broker dealer em Nova Iorque.
Atividade de Investment Banking do Banco Votorantim
Na área de investment banking, o Banco Votorantim presta serviços para clientes corporativos
e investidores, oferecendo assessoria na realização de operações de mercado de capitais e
fusões e aquisições.
Em renda variável, o Banco Votorantim oferece serviços para estruturação de ofertas públicas
primárias e secundárias de ações, além de ofertas públicas para aquisição e permuta de ações.
Para contribuir com a distribuição das ofertas, a Votorantim CTVM Ltda. possui amplo acesso aos
vários grupos de investidores, além de possuir área de pesquisa (research) que faz a análise
independente de várias empresas de diversos setores da economia. O Banco Votorantim ocupou a
12ª colocação no ranking doméstico de originação e distribuição de emissões em renda variável e a
15ª colocação no ranking de emissões externas em renda variável, ambos divulgados pela ANBIMA,
referente ao ano de 2010.
Em renda fixa, o Banco Votorantim assessora diversos clientes na captação de recursos no
mercado local e internacional, através de operações de debêntures, notas promissórias,
securitizações e bonds, sendo que, no ano de 2010, o Banco Votorantim ocupou a 6ª colocação
no ranking doméstico de originação de emissões de longo prazo e a 4ª colocação no ranking
doméstico de distribuição, ambos divulgados pela ANBIMA. Com relação à atuação internacional,
no ano de 2010 o Banco Votorantim ocupou a 13ª colocação no ranking de emissões externas
divulgado pela ANBIMA.
Em fusões e aquisições, o Banco Votorantim possui uma equipe focada em oferecer aos seus clientes
assessoria em transações de compra e venda de participações acionárias, associações estratégicas e
reestruturações societárias, bem como emissões de laudos de avaliação/fairness opinion.
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA
O investimento nas Units envolve alto grau de risco. Ao considerar a possibilidade de investimento
nas Units, os investidores deverão analisar cuidadosamente todas as informações contidas no nosso
Formulário de Referência (sobretudo os fatores de risco descritos na Seção “4” e na Seção “5”), nas
demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas incorporadas por referência a este
Prospecto e os fatores de risco descritos abaixo.
As nossas atividades, nossa situação financeira e nossos resultados operacionais podem ser
afetados de maneira adversa por quaisquer desses riscos. O preço de mercado das Units pode
diminuir devido à ocorrência de quaisquer desses riscos ou outros fatores por nós não previstos e
os investidores podem vir a perder parte substancial ou todo o seu investimento. Os riscos descritos
abaixo são aqueles que nós acreditamos que podem nos afetar de maneira adversa. Riscos
adicionais e incertezas atualmente não conhecidos por nós ou que atualmente consideramos
irrelevantes, também podem prejudicar nossas atividades de maneira significativa.
Para os fins desta Seção, a indicação de que um risco, incerteza ou problema pode ou terá “um
efeito adverso para a Companhia” ou a “afetará adversamente” significa que o risco, incerteza ou
problema pode resultar em um efeito material adverso em seus negócios, condições financeiras,
resultados de operações, fluxo de caixa e/ou perspectivas e/ou o preço de mercado das units de
nossa emissão.
Riscos Relacionados às Units de Emissão da Companhia

A relativa volatilidade e baixa liquidez do mercado de capitais brasileiro poderão limitar
substancialmente a capacidade dos investidores de vender as units de nossa emissão
pelo preço e no tempo desejados.
O mercado de valores mobiliários brasileiro é consideravelmente menor, menos líquido e mais
concentrado, podendo ser mais volátil do que os principais mercados de valores mobiliários. Em 31
de março de 2011, a capitalização total de mercado das empresas listadas na
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, ou BM&FBOVESPA, era equivalente
a cerca de R$2,58 trilhões, ao passo que as dez empresas mais negociadas na BM&FBOVESPA
representaram, aproximadamente, 44,6% do volume total negociado no período de 1° de janeiro
de 2011 a 31 de março de 2011. Essas características de mercado podem limitar substancialmente
a capacidade dos titulares de nossas ações ordinárias de vendê-las pelo preço e na data desejados,
afetando adversamente os preços de negociação de nossas ações ordinárias.
Adicionalmente, o preço de units ou de ações em momento subsequente a uma oferta pública
muitas vezes fica sujeito à volatilidade por um período de tempo após tal oferta. Fatores alheios ao
nosso controle, tais como recomendações de analistas de mercado ou acontecimentos afetando a
economia, bem como alterações nas condições do mercado financeiro podem ter um efeito
significativo no preço de mercado das units de nossa emissão.

Restrições à circulação de capitais para fora do Brasil podem prejudicar a capacidade
dos titulares de nossas ações ordinárias residentes no exterior em receber dividendos e
distribuições relativas às receitas oriundas de sua alienação.
O Governo Federal pode impor restrições temporárias sobre a conversão da moeda brasileira em
moedas estrangeiras e à remessa para investidores estrangeiros dos resultados de seus
investimentos no Brasil. A legislação brasileira permite ao Governo Federal impor essas restrições
sempre que houver grave desequilíbrio na balança de pagamentos do Brasil ou razões para prever
tal desequilíbrio.
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O Governo Federal impôs restrições a remessas por aproximadamente seis meses em 1990,
podendo tomar medidas semelhantes no futuro. Restrições semelhantes, se impostas, poderão
prejudicar ou impedir a conversão de dividendos, distribuições ou receitas decorrentes da alienação
de nossas ações ordinárias de reais para dólares norte-americanos e a remessa de Dólares norteamericanos para o exterior.

A deterioração das condições econômicas e de mercado em outros países,
principalmente nos emergentes ou nos Estados Unidos, pode afetar negativamente a
economia brasileira e os nossos negócios.
O mercado de títulos e valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras é influenciado, em
vários graus, pela economia global e condições do mercado, e especialmente pelos países da
América Latina e outros mercados emergentes. A reação dos investidores ao desenvolvimento em
outros países pode ter um impacto desfavorável no valor de mercado dos títulos e valores
mobiliários de companhias brasileiras. Eventos de conturbação social, crises em outros países
emergentes ou políticas econômicas de outros países (e em particular dos Estados Unidos da
América) podem reduzir a demanda do investidor por títulos e valores mobiliários de companhias
brasileiras, inclusive pelas ações ordinárias de nossa emissão, o que poderia afetar adversamente o
seu preço de mercado. No passado, o desenvolvimento adverso das condições econômicas nos
mercados emergentes resultou em significante retirada de recursos do país e uma queda no
montante de capital estrangeiro investido no Brasil. A crise financeira iniciada nos Estados Unidos
no terceiro trimestre de 2008 criou uma recessão global. Mudanças nos preços de ações ordinárias
de companhias abertas, ausência de disponibilidade de crédito, reduções nos gastos, desaceleração
da economia global, instabilidade de taxa de câmbio e pressão inflacionária podem afetar
adversamente, direta ou indiretamente, a economia e o mercado de capitais brasileiros.
Adicionalmente, a economia brasileira é afetada por condições de mercado e econômicas
internacionais em geral, especialmente as condições econômicas dos Estados Unidos. Os preços das
ações na BM&FBOVESPA, por exemplo, são tradicionalmente sensíveis a flutuações nas taxas de
juros dos Estados Unidos e ao comportamento das principais bolsas norte-americanas. Qualquer
aumento nas taxas de juros em outros países, especialmente os Estados Unidos, poderá reduzir a
liquidez global e o interesse do investidor no mercado de capitais brasileiro, afetando
negativamente o preço das units de nossa emissão.

Os investidores desta Oferta provavelmente sofrerão diluição imediata do valor contábil
de seus investimentos na aquisição das Units.
Esperamos que o Preço por Unit desta Oferta exceda o valor patrimonial por unit. Sendo assim, os
investidores desta Oferta pagarão um Preço por Unit maior do que o total do ativo, menos o total
de seu passivo, dividido pelo número total das units, resultando na diluição imediata e substancial
do valor patrimonial de seus investimentos em nós. Para informações adicionais, consulte a Seção
“Diluição”, na página 102 deste Prospecto.

Os detentores de nossas Units poderão não receber dividendos.
A Lei das Sociedades por Ações e nosso Estatuto Social exigem que paguemos aos detentores de
nossas ações ou units um dividendo mínimo obrigatório (que poderá vir na forma de juros sobre o
capital próprio) de, no nosso caso, 25% do nosso lucro líquido anual ajustado, a menos que nosso
Conselho de Administração, de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, determine que esse
dividendo ou pagamento de juros sobre o capital próprio não seja aconselhável à luz de nossa
situação financeira e anuncie a suspensão na assembléia geral de acionistas. Adicionalmente, como
parte do cálculo do nosso lucro líquido nos termos da Lei das Sociedades por Ações para fins de
dividendos, são feitos ajustes que incluem alocações a várias reservas, os quais reduzem o valor
disponível para pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio.
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Vendas substanciais ou a percepção de vendas substanciais das Units de emissão da
Companhia depois da Oferta poderão causar uma redução em seu preço.
A ocorrência de vendas ou uma percepção de uma possível venda de um número substancial de
Units de nossa emissão pode afetar adversamente seu valor de mercado. Caso os titulares das
Units de nossa emissão as vendam ou, caso o mercado tenha a impressão de que pretendemos
vender as Units de nossa emissão ou um montante significativo de tais Units, o preço de mercado
das Units de nossa emissão poderá cair significativamente.

Se captarmos recursos adicionais por intermédio de uma nova oferta de ações ou Units,
a participação do investidor poderá sofrer diluição.
A fim de implementarmos nossa estratégia de expansão e adquirir novos negócios e ativos,
poderemos precisar captar recursos adicionais por meio de aumento de capital ou financiamento
externo, público ou privado, ou poderemos emitir novas ações para pagar pelas aquisições que
pretendemos fazer. Nosso Estatuto Social nos permite aumentar o capital social para até 500
milhões de ações ordinárias ou preferenciais sem a necessidade de autorização de nossos
acionistas. Nossos acionistas poderão ainda decidir autorizar outras emissões de novas ações acima
desse limite. Qualquer captação de recursos adicionais pela emissão de ações ou valores mobiliários
conversíveis em ações em bolsas de valores ou em ofertas públicas poderá ser realizada, segundo a
legislação brasileira, sem direitos de preferência aos detentores de nossas ações, o que poderá
resultar na diluição da participação do investidor em nosso capital social.
O valor de mercado de nossas ações ou units poderá ser afetado negativamente caso seja decidido
pela emissão ou alienação de um volume substancial de nossas ações ou units ou caso haja a
percepção de que esses eventos possam ocorrer.

A Companhia está realizando a Oferta no Brasil, com esforços de vendas no exterior, o
que poderá deixá-la exposta a riscos de litígio relativos a uma oferta de valores
mobiliários no Brasil e no exterior. Os riscos de litígio relativos a ofertas de valores
mobiliários no exterior são potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma
oferta de valores mobiliários no Brasil.
A Oferta compreende, simultaneamente, a oferta de Units realizada no Brasil, em mercado de
balcão não-organizado, por meio de uma distribuição pública primária registrada na CVM e esforços
de colocação das Units no exterior, nos Estados Unidos para investidores institucionais qualificados
definidos em conformidade com o disposto na Regra 144A do Securities Act e para investidores nos
demais países (exceto Estados Unidos e Brasil), com base no Regulamento S do Securities Act que
invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento autorizados pelo governo
brasileiro. Os esforços de colocação das Units no exterior nos expõem a normas relacionadas à
proteção destes investidores estrangeiros por conta de incorreções relevantes ou omissões
relevantes no Preliminary Offering Memorandum e no Final Offering Memorandum, inclusive
relativos aos riscos de potenciais procedimentos judiciais por parte de investidores em relação a
estas questões.
Adicionalmente, somos parte do Contrato de Colocação Internacional que regula os esforços de
colocação das Units no exterior. O Placement Facilitation Agreement ou Contrato de Colocação
Internacional apresenta uma cláusula de indenização em favor dos Agentes de Colocação
Internacional para indenizá-los no caso de eventuais perdas no exterior por conta de incorreções
relevantes ou omissões relevantes no Preliminary Offering Memorandum e no Final Offering
Memorandum. Caso os Agentes de Colocação Internacional venham a sofrer perdas no exterior em
relação a estas questões, eles poderão ter direito de regresso contra nós em razão desta cláusula
de indenização.
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Por fim, o Placement Facilitation Agreement possui declarações específicas em relação à
observância de isenções das leis de valores mobiliários dos Estados Unidos, as quais, se
descumpridas, poderão dar ensejo a outros potenciais procedimentos judiciais.
Em cada um dos casos indicados acima, procedimentos judiciais poderão ser iniciados contra nós
no exterior. Estes procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver
valores substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das
indenizações devidas nestes processos. Além disso, devido ao sistema processual dos Estados
Unidos, as partes envolvidas em um litígio são obrigadas a arcar com altos custos na fase inicial do
processo, o que penaliza companhias sujeitas a tais processos mesmo que fique provado que
nenhuma improbidade foi cometida. Uma condenação em um processo no exterior em relação a
incorreções relevantes ou omissões relevantes no Preliminary Offering Memorandum e/ou no Final
Offering Memorandum poderá causar um efeito material adverso nas nossas atividades, situação
financeira e resultados operacionais.

A participação de Investidores Institucionais que possam ser Pessoas Vinculadas na
Oferta poderá ter um impacto adverso na liquidez das Units no mercado secundário e
impactar a definição do Preço por Unit.
O Preço por Unit será determinado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Nos termos
da regulamentação em vigor, caso não haja excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à
quantidade de Units inicialmente ofertadas, serão aceitas intenções de investimento de Investidores
Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding,
limitados ao percentual máximo de 15% da Units inicialmente ofertadas, o que pode ter um
impacto adverso na liquidez esperada das Units no mercado secundário e na definição do Preço por
Unit. Portanto, o Preço por Unit pode diferir dos preços que prevalecerão no mercado após a
conclusão desta Oferta.

O investimento de nosso acionista pode sofrer diluição adicional em razão da
implantação do Plano de Opção de Compra de Ações.
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de outubro de 2009, nossos acionistas
aprovaram nosso Plano de Opção de Compra de Ações aos nossos conselheiros independentes,
os diretores estatutários e nossos executivos seniores, bem como os executivos seniores de
nossas sociedades controladas (“Beneficiários”). As condições específicas para a outorga e
exercício dos direitos de compra pelos Beneficiários serão estabelecidas em contratos de direito
de compra de ações celebrados entre nós e cada um dos Beneficiários. Qualquer outorga e
exercício dos direitos de compra pelos Beneficiários poderá ocasionar diluição adicional para
nossos acionistas no futuro. Para informações adicionais sobre o nosso Plano de Opção de
Compra de Ações, consulte a Seção “Diluição” na página 102 deste Prospecto e a Seção 13,
item 13.4 do nosso Formulário de Referência.

Os interesses dos administradores e executivos da Companhia podem ficar
excessivamente vinculados à cotação das Units de emissão da Companhia, uma vez que
sua remuneração baseia-se também em um plano de opção de compra de ações.
Implementamos em 23 de outubro de 2009, em Assembleia Geral Extraordinária, um Plano de
Opção de Compra de Ações de nossa emissão ou Plano. A outorga de opções deve respeitar
sempre o limite máximo de 5 milhões de ações ordinárias e 30 milhões de ações preferenciais,
correspondentes a 5 milhões de units, equivalentes, em 31 de março de 2011, a 7,5% do nosso
capital social. O Plano é administrado pelo nosso Conselho de Administração ou, por opção deste
último, pelo nosso Comitê de Recursos Humanos e Remuneração. Até 19 de maio de 2011 tinha
sido outorgado um total de 2.800.000 units, equivalente a 4,2% do nosso capital social, das quais
302.764 units já foram exercidas. O saldo de units objeto do Plano de Opção é de 2.200.000 units.
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O fato de uma parcela relevante da remuneração dos administradores e executivos estar
intimamente ligada à geração de resultados da Companhia e à performance das ações de emissão
da Companhia, pode levar a nossa Administração a dirigir nossos negócios e nossos executivos a
conduzir nossas atividades com maior foco na geração de resultados no curto prazo, o que poderá
não coincidir com os interesses dos nossos demais acionistas que tenham uma visão de
investimento de longo prazo. Para informações adicionais sobre o nosso Plano de Opções de
Compra de Ações, consulte a Seção “Diluição” na página 102 deste Prospecto e a Seção 13, Item
13.4 “Remuneração dos Administradores” do Formulário de Referência.

Possuímos um acionista controlador direto, com grupo de controle indireto, com mais
de 50% do capital votante, cujos interesses podem ser conflitantes com os interesses
de nossos investidores.
Possuímos um acionista direto com grupo controlador indireto titular da maioria absoluta do capital
votante. Tal acionista controlador tem poderes para, entre outras coisas, eleger a maioria dos
membros de nosso Conselho de Administração e determinar o resultado de deliberações que exijam
aprovação de acionistas, inclusive em operações com partes relacionadas, reorganizações
societárias, alienações de ativos, parcerias e a época do pagamento de quaisquer dividendos
futuros, observadas as exigências de pagamento do dividendo obrigatório, impostas pela Lei das
Sociedades por Ações. Nosso acionista controlador poderá ter interesse em realizar aquisições,
alienações de ativos, parcerias, buscar financiamentos ou operações similares que podem ser
conflitantes com os interesses dos nossos outros investidores e causar um efeito material adverso
nas nossas atividades, situação financeira e resultados operacionais.
Adicionalmente, qualquer mudança repentina ou inesperada em nossa equipe de administradores,
em nossa política empresarial ou direcionamento estratégico, tentativa de aquisição de controle ou
qualquer disputa entre acionistas concernentes aos seus respectivos direitos podem afetar
adversamente os nossos negócios e resultados operacionais.

A Companhia arcará com todas as despesas da Oferta, o que poderá afetar
adversamente seus resultados no período subsequente à realização da Oferta.
A Companhia, por meio do Contrato de Distribuição, além de arcar com a totalidade das despesas
da Oferta Primária, assumiu a obrigação de pagar a totalidade das despesas da Oferta Secundária
(exceto pelos tributos incidentes aplicáveis a serem pagos pelos Acionistas Vendedores), se, e
somente se, houver a emissão das Units Adicionais. O desembolso desses valores pela Companhia
poderá impactar negativamente seus resultados no período de apuração subsequente à realização
da Oferta. Para mais informações sobre os custos incorridos pela Companhia com a Oferta, veja a
Seção ‘‘Custos de Distribuição’’, na página 61 deste Prospecto.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Estimamos que os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária serão de aproximadamente
R$379.013.581,41, considerando o Preço por Unit de R$21,70, que é a cotação de fechamento das
units na BM&FBOVESPA em 13 de maio de 2011, após a dedução das comissões e despesas
relacionadas à Oferta, sem considerar as Units Adicionais e as Units do Lote Suplementar.
Pretendemos utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária principalmente para
financiar a expansão dos nossos negócios, por meio de: (i) aquisição de instituições de Ensino
Superior; (ii) crescimento orgânico acelerado via novos campi em praças existentes e novos
greenfield; e (iii) novo negócio de Graduação a Distância, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Destinação

Valor Estimado
(em milhões R$(1))

Aquisições de Instituições de Ensino Superior.......................................
Novos campi em praças existentes e novos greenfields .........................
Graduação a Distância ........................................................................
Total ............................................................................................

360.000.000,00
11.971.581,41
7.042.000,00
379.013.581,41

(1)

%
94,98
3,16
1,86
100,0

Com base no Preço por Unit de R$21,70, que é a cotação de fechamento das units de nossa emissão na BM&FBOVESPA em 13 de maio
de 2011.

Aquisições
Acreditamos que 94,98% dos recursos da Oferta vão permitir executar um plano de aquisições de
acordo com nosso o atual plano de negócios e agregar cerca de 60 mil novos alunos de Ensino
Superior ao longo dos próximos 24 meses. De acordo com o Censo do Ensino Superior do
MEC/INEP de 2009, haviam 2.314 instituições de Ensino Superior no Brasil, dentre as quais temos
identificados cerca de 350 potenciais alvos de aquisição, em 130 municípios do Brasil, com um total
de 56 milhões de habitantes e 2,7 milhões de alunos matriculados no Ensino Superior. Estes alvos
foram priorizadas de acordo com critérios objetivos, sendo que o nosso foco é em: (i) regiões onde
já temos presença e onde a nossa marca já é conhecida; (ii) regiões de alto crescimento como
Norte, Nordeste e Centro-Oeste; e (iii) instituições de Ensino Superior com tamanho preferencial
entre 3.000 e 7.000 alunos.
O crescimento inorgânico planejado deverá ocorrer por meio de aquisições de instituições de ensino
superior de porte médio (de 3 a 7 mil alunos), sendo adquiridas prioritariamente com recursos
próprios. A meta de crescimento segue um cronograma de 24 meses no qual buscaremos adquirir
60 mil alunos distribuídos, se possível, linearmente ao longo do tempo. Cada aquisição é avaliada
por meio de desconto a valor presente dos fluxos de caixa projetados para instituição alvo a um
retorno mínimo esperado após sinergias em linha com o nosso planejamento. Para tanto, o preço
de aquisição deverá sempre se situar entre o valor encontrado do fluxo de caixa com sinergias e o
sem sinergias, sempre validando os valores encontrados com análises complementares de múltiplos
de mercado a fim de consolidar o entendimento sobre o preço a ser pago. A estratégia de
crescimento via aquisições visa como benefício o nosso crescimento em regiões onde as marcas da
Kroton já são conhecidas e/ou com alto potencial de crescimento, proporcionando sinergias com
ganhos de escala e melhor posicionamento estratégico.
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Crescimento Orgânico Acelerado
Pretendemos alocar 3,16% dos recursos da Oferta ao crescimento orgânico no nosso negócio de
Ensino Superior, percentual superior ao nosso investimento recorrente de 6% do faturamento
líquido, por meio da (i) expansão e reestruturação de algumas unidades em cidades de alto
potencial de crescimento, onde já temos forte presença, como é o caso de Belo Horizonte, no
Estado de Minas Gerais, Salvador, no Estado da Bahia e Cuiabá, no Estado do Mato Grosso e São
Luis, no Estado do Maranhão; e (ii) implantação seletiva de novas unidades greenfield em duas
cidades estratégicas de alto potencial de crescimento na região Nordeste do País, com início das
atividades previsto para 2013.

Graduação a Distância
Temos um projeto em curso para implementação do nosso negócio de Ensino a Distância para
cursos de graduação. Acreditamos poder iniciar as nossas atividades a partir de 2012. Pretendemos
utilizar 1,86% dos recursos da Oferta essencialmente em investimentos na nossa rede de polos e
na plataforma de conteúdos de Ensino a Distância. A maior utilização de recursos acontecerá ao
longo de 2011, 2012 e 2013.

Demais Investimentos
Os demais investimentos recorrentes no Ensino Superior, na Educação Básica e no nosso
Corporativo serão financiados de acordo com fluxo de caixa que geramos e estimamos que
represente um percentual médio de 6% do nosso faturamento líquido.
Caso a opção de Lote Suplementar seja exercida, ampliaremos os nossos investimentos em
novos campi em praças existentes e novos greenfields.
Não receberemos qualquer recurso decorrente da Oferta Secundária, por se tratar de uma
oferta secundária envolvendo exclusivamente Units de propriedade dos Acionistas Vendedores.
Portanto, os recursos provenientes da Oferta Secundária serão integralmente destinados aos
Acionistas Vendedores.
A destinação dos recursos da Oferta será influenciada pelas condições futuras dos mercados em
que atuamos, pela demanda por seus produtos, pelas oportunidades de investimento que
identificarmos, além de outros fatores que não podem ser determinado com precisão nesta data.
Enquanto não forem realizados estes novos investimentos, todos dentro do curso regular dos
nossos negócios, os recursos captados por meio da Oferta serão aplicados junto a instituições
financeiras de primeira linha.
Para informações adicionais sobre o impacto dos recursos líquidos por auferidos em decorrência da
presente Oferta em nossa situação patrimonial, consulte a Seção “Capitalização” na página 101
deste Prospecto.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir descreve nosso endividamento consolidado de curto e de longo prazo e nossa
estrutura de capital em 31 de março de 2011 e tal como ajustada para refletir o recebimento de
recursos líquidos estimados em aproximadamente R$379.013.581,41 milhões, provenientes da
emissão de 18.500.000 Units, com base no Preço por Unit de R$21,70, que é a cotação de
fechamento das units na BM&FBOVESPA em maio de 2011, após a dedução das comissões e
despesas relacionadas à Oferta, sem considerar as Units Adicionais e as Units do Lote Suplementar.
As informações descritas abaixo foram extraídas das informações financeiras consolidadas relativas
ao período de três meses encerrado em 31 de março de 2011, elaboradas de acordo com as
Práticas Contábeis Adotadas no Brasil.
O investidor deve ler esta tabela em conjunto com as nossas demonstrações financeiras e suas
respectivas notas explicativas incorporadas a este Prospecto por referência, além da Seção 10
do nosso Formulário de Referência “Comentários dos Diretores”, incorporado por referência a
este Prospecto.
Capitalização
Efetivo(1)
Ajustado(2)
(em milhões de R$)
Endividamentos
Empréstimos e Financiamentos Circulante ....................
Empréstimos e Financiamentos Não Circulante .............
Total de Empréstimos e Financiamentos.................
Total do Patrimônio Líquido ....................................
Capitalização Total (3) ..............................................
(1)
(2)

(3)

38,4
55,9
94,3
848,8
943,1

38,4
55,9
94,3
1.227,8
1.322,1

De acordo com as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao período de três meses encerrado em 31 de março de 2011.
Assumindo que a Companhia receberá recursos líquidos de aproximadamente R$379.013.581,41 milhões, com base no Preço por Unit de
R$21,70, que é a cotação de fechamento das units na BM&FBOVESPA em 13 maio de 2011, após a dedução das comissões e despesas
relacionadas à Oferta, sem considerar as Units Adicionais e as Units do Lote Suplementar.
Capitalização total corresponde à soma dos empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo e do patrimônio líquido da Companhia.

Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Unit de R$21,70 aumentaria (reduziria), após a
conclusão da Oferta, em aproximadamente R$17,7 milhões o valor do nosso patrimônio líquido
contábil e da nossa capitalização total na coluna “ajustado” na tabela acima.
A tabela acima assume que não foi exercida, desde 5 de fevereiro de 2011 até a data deste
Prospecto, qualquer das opções de compra de ações da Companhia, em conformidade com o Plano
de Opção de Compra de Ações. Para informações adicionais sobre o nosso Plano de Opção de
Compra de Ações, consulte a Seção 13 “Remuneração dos Administradores” do nosso Formulário
de Referência, incorporado por referência a este Prospecto.
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DILUIÇÃO
Em 31 de março de 2011, o nosso patrimônio líquido consolidado era de R$848,8 milhões, sendo
que o valor patrimonial por unit era de R$12,74. O valor patrimonial de R$12,74 por unit foi
determinado pela divisão do patrimônio líquido da Companhia, equivalente a R$848,8 milhões em
31 de março de 2011 pelo número total de units de emissão de nossa Companhia, equivalente a
66.605.660 units em 31 de março de 2011.
Considerando a emissão de 18.500.000 Units objeto da Oferta, sem considerar as Units Adicionais e
o exercício da Opção de Units Suplementares, pelo Preço por Unit de R$21,70, e após a dedução
das comissões e despesas que estimamos sermos devidas por nós no âmbito da Oferta, o valor do
nosso patrimônio líquido estimado, em 31 de março de 2011, seria de, aproximadamente,
R$1.227,8 milhões, ou R$14,43 por unit.
Considerando as Units Adicionais e o exercício da Opção de Units Suplementares, serão emitidas
23.975.000 Units no âmbito da Oferta, ao preço de R$21,70 por Unit, que é a cotação de
fechamento das units na BM&FBOVESPA em 13 de maio de 2011, após a dedução das comissões e
despesas relacionadas à Oferta a serem pagas pela Companhia, o patrimônio líquido estimado da
Companhia seria de, aproximadamente, R$1.341,4 milhões ou R$14,81 por Unit, resultando,
portanto, em um aumento imediato no valor patrimonial líquido por Unit correspondente a R$2,06
por Unit para os acionistas existentes e uma diluição imediata no valor patrimonial líquido por Unit,
em 31 de março de 2011, de R$6,89 por Unit para os novos investidores, adquirentes de Units
nesta Oferta. Essa diluição representa a diferença entre o Preço por Unit pago pelos novos
investidores e o valor patrimonial contábil por Unit imediatamente após a conclusão da Oferta.
A tabela a seguir ilustra tal diluição por Unit após a Oferta, sem considerar as Units do Lote
Suplementar e as Units Adicionais:
Em R$, exceto porcentagem
Preço por Unit ....................................................................................................
Valor patrimonial em 31 de março de 2011 (R$ milhões) ......................................
Valor patrimonial por Unit em 31 de março de 2011 .............................................
Aumento do valor patrimonial por Unit para os acionistas existentes......................
Valor patrimonial por Unit após a Oferta ..............................................................
Diluição do valor patrimonial por Unit para os novos investidores(1) .......................
Diluição percentual dos novos investidores(2) ........................................................
(1)

(2)

21,70
849
12,74
1,68
14,43
7,27
33,50%

Para fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o Preço por Unit pago pelos investidores e o valor patrimonial por Unit
imediatamente após a conclusão da Oferta.
O percentual de diluição por Unit para os novos investidores é calculado dividindo a diluição por Unit para os novos investidores pelo
Preço por Unit de R$21,70, que é a cotação de fechamento das units na BM&FBOVESPA em 13 de maio de 2011.

Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Unit de R$21,70 aumentaria (reduziria), após a
conclusão da Oferta: (i) o valor do nosso patrimônio líquido contábil em R$17,7 milhões; (ii) o valor
do patrimônio líquido contábil por Unit em R$0,21 por unit; e (iii) a diluição do valor patrimonial
contábil por Unit aos investidores desta Oferta em R$-0,21, assumindo que o número de Units
oferecidas por meio da Oferta, conforme estabelecido na capa deste Prospecto, não sofra alteração,
e após a dedução das comissões, impostos, taxas e outras retenções sobre as comissões a serem
pagas por nós, considerando as Units Suplementares.
O preço de emissão das nossas Units não guarda relação com o valor patrimonial e foi fixado com
base no valor de mercado das units de nossa emissão, auferido após a realização do Procedimento
de Bookbuilding. Para informações adicionais sobre procedimento de fixação do Preço por Unit e
das condições da presente Oferta, consulte a Seção “Informações Relativas à Oferta”, na página 54
deste Prospecto.`
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A Companhia, por meio do Contrato de Distribuição, assumiu a obrigação de arcar com a totalidade
das despesas da Oferta conforme informado no item ‘‘Custos de Distribuição’’, na página 61 deste
Prospecto. Para mais informações sobre os valores e riscos relativos ao pagamento das despesas
da Oferta, veja as Seções ‘‘Custos de Distribuição’’ e ‘‘Fatores de Risco Relacionados à Oferta’’, nas
páginas 61 e 94 deste Prospecto.
Descrição do Preço por Unit pago por Acionistas Controladores, Administradores ou
Detentores de Opções de Compra
A tabela abaixo apresenta informações sobre aquisição de units de nossa emissão mantidas em
tesouraria, realizadas nos últimos cinco anos, as quais foram compradas pelos membros da nossa
Administração no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações (Units), ou Plano de Opção.

Data

23/12/2010

07/01/2011

04/01/2011

19/05/2011
(1)

Subscritor

Objeto

Ex-Diretor
Executivo

Exercício
da opção
de compra
de units

Ex-Diretor
Executivo

Exercício
da opção
de compra
de units

Ex-Diretor
Executivo

Exercício
da opção
de compra
de units

Ex-Diretor
Executivo

Exercício
da opção
de compra
de units

Quantidade
de units

42.764

70.000

150.000

50.000

Preço
por
Unit
na
Oferta
(R$)

Preço
por
unit
(R$)(1)

Aquisição
de units

Preço pago por
controladores,
administradores
ou detentores
de opções (R$)

16,97

Units
mantidas em
Tesouraria

16,97

21,70

17,09

Units
mantidas em
Tesouraria

17,09

21,70

17,21

Units
mantidas em
Tesouraria

17,23

21,70

17,63

Units
mantidas em
Tesouraria

17,63

21,70

Preço por Unit: considerando que cada Unit é formada por uma ação ordinária e seis ações preferenciais.

Informações comparativas sobre o Preço por Unit no âmbito da Oferta e os preços pagos por
Acionistas Controladores e Administradores por conta de aquisição de units em caso de exercício
das opções de compra, nos últimos cinco anos, podem ser obtidas por meio da análise da coluna
“Preço pago pelos administradores, controladores ou detentores de opção (R$)” comparada com a
coluna “Preço por Unit” acima.
Plano de Opção de Compra de Ações (Units)
O nosso Plano de Opção foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 23 de
outubro de 2009.
Conforme disposto no Plano, podem ser Beneficiários os nossos conselheiros independentes, os
diretores estatutários e nossos executivos seniores, bem como os executivos seniores de nossas
sociedades controladas.
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Compete ao Conselho de Administração ou ao Comitê de Recursos Humanos, por delegação do
Conselho de Administração, definir (i) os beneficiários do Plano; (ii) o número total e espécie de
ações da Companhia a serem outorgadas no âmbito do Plano por cada beneficiário; (iii) a divisão
da outorga das ações em lotes, se for o caso; (iv) o preço de exercício das opções; (v) eventuais
restrições às ações recebidas pelo exercício da opção; e (vi) eventuais disposições sobre
penalidades, sempre observando as diretrizes gerais previstas no Plano.
Considerando que o preço de exercício das opções,
Conselho de Administração ou pelo comitê, com base
na BM&FBOVESPA, ponderada pelo volume de
antecederem a outorga, com desconto ou ágio
Administração ou do comitê.

nas demais outorgas, será estabelecido pelo
na média da cotação das units da Companhia
negociação nos 60 últimos pregões que
de até 20%, a critério do Conselho de

Os termos e as condições de cada opção conforme acima serão definidos pelo nosso Conselho de
Administração ou pelo Comitê de Recursos Humanos, em contratos de outorga de opção de compra
de ações, a serem celebrados entre nós e cada beneficiário. Os respectivos contratos de outorga de
opção de compra de ações definirão o número e a espécie de ações que os beneficiários terão
direito de adquirir ou subscrever com o exercício da opção e quaisquer outros termos e condições,
sempre observando as diretrizes gerais previstas neste Plano de Opção.
Para que o beneficiário faça jus à ação em decorrência do exercício da opção de compra, é
necessário que tenham sido integralmente cumpridas todas as exigências legais, estatutárias,
contratuais e regulamentares. Aos beneficiários das opções de compra de nossas units não são
conferidos quaisquer direitos com respeito à manutenção de vínculo contratual conosco e a outorga
da opção no âmbito do Plano de Opção não interferirá, no nosso direito de interromper, a qualquer
tempo, o vínculo que tiver com os beneficiários.
A partir do momento da subscrição ou aquisição efetiva das units resultantes do exercício das
opções e, ultrapassado o período de restrições à transferência das mesmas, se for o caso, o
beneficiário terá todos os direitos e privilégios inerentes à condição de acionista previstos em lei e
no nosso Estatuto Social.
A emissão de units mediante o exercício das opções de compra no âmbito do Plano da Opção
resultaria em uma diluição aos nossos acionistas, uma vez que as opções de compra a serem
outorgadas nos termos do Plano poderão conferir direitos de aquisição sobre um número de units
que não exceda 5 milhões de ações ordinárias e 30 milhões de ações preferenciais,
correspondentes a 5 milhões de units, equivalente a 7,5% do nosso capital social em até a data
deste Prospecto.
Até 19 de maio de 2011 tinha sido outorgado um total de 2.800.000 units, equivalente a 4,2% do
nosso capital social, do qual 302.764 units já foram exercidas. O saldo de units objeto do Plano de
Opção é de 2.200.000 units.
Cálculo da Diluição considerando as Units que já foram outorgadas e não exercidas no
âmbito do Plano de Opção de Compra de Units
A tabela abaixo apresenta os efeitos hipotéticos do exercício de todas as opções outorgadas e não
exercidas no âmbito do Plano, considerando que o preço de exercício das opções será de R$18,16
por unit:
Preço de exercício da opção (média ponderada do preço de exercício das opções
outorgadas e não exercidas)........................................................................................
Quantidade de units de emissão da Companhia ...............................................................
Quantidade de units outorgadas e não exercidas no âmbito do Plano de Opção ................
Percentual de diluição considerando o exercício da totalidade das units outorgadas e não
exercidas no âmbito do Plano de Opção .......................................................................
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R$18,16
66.605.660
2.547.236
3,82%

Caso ocorra o exercício da totalidade das opções outorgadas e ainda não exercidas no âmbito do
Plano de Opção, tomando-se por referência o preço de exercício das opções de R$18,16 (média
ponderada do preço de exercício de todas as opções já outorgadas e não exercidas do âmbito do
nosso Plano de Opção) e Preço por Unit de R$21,70 (preço da nossa unit à data de 13 de maio de
2011), bem como os valores já provisionados para a totalidade das units outorgadas, o impacto na
demonstração de resultado da Companhia seria negativo em R$6,1 milhões.
Para informações adicionais sobre o Plano, consulte a Seção 13, item 13.4 “Remuneração dos
Administradores” do nosso Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto.
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ANEXOS
•

Estatuto Social da Companhia

•

Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 16 de Maio de 2011,
aprovando a Oferta

•

Minuta da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, aprovando o Aumento
de Capital referente à Oferta e o Preço por Ação

•

Ata da Reunião de Sócios dos Acionistas Vendedores Realizada em 16 de maio de 2011,
aprovando a Oferta

•

Declaração da Companhia nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400

•

Declaração dos Acionistas Vendedores nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400

•

Declaração do Coordenador Líder nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400
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Estatuto Social da Companhia

109

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

KROTON EDUCACIONAL S.A.
CNPJ/MF: 02.800.026/0001-40
NIRE: 31.300.025.187

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I. NOME, OBJETO, SEDE E DURAÇÃO
Artigo 1º. A Companhia tem a denominação social de Kroton Educacional S.A. e reger-seá pelos
acordos de acionistas arquivados em sua sede, pelo presente Estatuto Social e pelas disposições
legais aplicáveis.
Artigo 2º. A Companhia tem por objeto a participação, como sócia ou acionista, em sociedades
que explorem (i) a administração de atividades de educação infantil, ensino fundamental, médio,
supletivo, pré-vestibular, superior, profissionalizante, pós-graduação, cursos livres e/ou outras
atividades educacionais correlatas; e (ii) o comércio atacadista e varejista, distribuição, importação,
exportação de livros didáticos, paradidáticos, revistas e demais publicações dirigidas à educação
infantil, ao ensino fundamental, médio, supletivo, pré-vestibular, superior, profissionalizante, pósgraduação, cursos livres e/ou outras atividades educacionais correlatas bem como licenciamento
para produtos escolares e de natureza pedagógica.
Artigo 3º. A Companhia tem sede e foro na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, agências e escritórios de
representação em qualquer ponto do território nacional ou no exterior.
Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado.
CAPÍTULO II. DO CAPITAL SOCIAL
Artigo 5º. O capital social realizado é de R$873.830.615,50 (oitocentos e setenta e três milhões,
oitocentos e trinta mil, seiscentos e quinze reais e cinquenta centavos), representado por
466.239.622 (quatrocentos e sessenta e seis milhões, duzentos e trinta e nove mil, seiscentas e
vinte e duas) ações, sendo 234.113.715 (duzentos e trinta quatro milhões, cento e treze mil,
setecentas e quinze) ações ordinárias e 232.125.907 (duzentos e trinta e dois milhões, cento e
vinte e cinco mil, novecentas e sete) ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor
nominal.
§ 1º. Cada ação ordinária dará direito a 1 (um) voto nas deliberações das Assembléias Gerais da
Companhia.
§ 2º. Poderá ser cobrada dos acionistas a remuneração de que trata o § 3° do artigo 35 da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”).
§ 3º. A Companhia não poderá emitir partes beneficiárias.
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§ 4º. Os acionistas poderão converter ações ordinárias em ações preferenciais, à razão de 1 (uma)
ação ordinária para cada ação preferencial, desde que integralizadas e observado o limite previsto
no Artigo 7 abaixo. As ações ordinárias serão automaticamente convertidas em ações preferenciais
mediante solicitação do seu titular, por escrito, à Companhia e ao Presidente do Conselho de
Administração e a Companhia procederá à imediata conversão em seus registros, ficando a cargo
da próxima Assembléia Geral que se realizar após a data da referida conversão ajustar o estatuto
social da Companhia de modo a refleti-la. A conversão prevista neste parágrafo somente não será
realizada na hipótese de que, em razão da mesma, seja ultrapassado o limite do Artigo 7 abaixo.
Artigo 6º. As ações preferenciais terão direito de voto apenas nas seguintes matérias:
(a) transformação, incorporação, fusão ou cisão da Companhia;
(b) aprovação de contratos entre a Companhia e seu Acionista Controlador, diretamente ou
através de terceiros, assim como de outras sociedades nas quais o Acionista Controlador
tenha interesse, sempre que, por força de disposição legal ou estatutária, a aprovação
desses contratos seja deliberada em Assembléia Geral;
(c) avaliação de bens destinados à integralização de aumento de capital da Companhia;
(d) escolha de empresa especializada para determinação do valor econômico das ações da
Companhia, para fins da oferta pública de que trata o Capítulo IX abaixo; e
(e) alteração ou revogação de dispositivos deste Estatuto Social que alterem ou modifiquem
quaisquer das exigências previstas na Seção IV, item 4.1. do Regulamento de Práticas
Diferenciadas de Governança Corporativa – Nível 2 (“Regulamento Nível 2”), instituído pela
BM&FBovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“Bovespa”).
Artigo 7º. A Companhia fica autorizada a aumentar o seu capital social, independentemente de
reforma estatutária, até o limite de 700.000.000 (setecentos milhões) de ações, mediante a
emissão de ações ordinárias ou preferenciais, sem guardar proporção entre estas e aquelas já
existentes, respeitado sempre o limite legal de 2/3 (dois terços) para as ações preferenciais.
§ 1º. Dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração será competente para
deliberar sobre a emissão de ações, debêntures simples ou bônus de subscrição, estabelecendo a
forma de subscrição, as condições de integralização e o preço da emissão, podendo, ainda, excluir
o direito de preferência ou reduzir o prazo para exercício nas emissões cuja colocação seja feita
mediante venda em bolsa ou por subscrição pública, ou em oferta pública de aquisição de controle,
nos termos estabelecidos em lei.
§ 2º. O Conselho de Administração, dentro do limite do capital autorizado, e de acordo com plano
aprovado pela Assembléia Geral, poderá outorgar opção de compra de ações a administradores,
empregados ou a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou a sociedade sob seu
controle, desde que esta não tenha o condão de possibilitar a alteração do controle da Companhia.
CAPÍTULO III. EMISSÃO DE UNITS
Artigo 8º. A Companhia poderá patrocinar a emissão de certificados de depósito de ações
(doravante designados como “Units” ou individualmente como “Unit”).
§ 1º. Cada Unit representará 1 (uma) ação ordinária e 6 (seis) ações preferenciais de emissão da
Companhia e somente será emitida mediante solicitação dos acionistas que o desejarem,
observadas as regras a serem fixadas pelo Conselho de Administração de acordo com o disposto
neste Estatuto.
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§ 2º. Somente ações livres de ônus e gravames poderão ser objeto de depósito para a emissão de
Units.
Artigo 9º. As Units terão a forma escritural e, exceto na hipótese de cancelamento das Units, a
propriedade das ações representadas pelas Units somente será transferida mediante transferência
das Units.
Artigo 10. O titular de Units terá o direito de, a qualquer tempo, solicitar à instituição financeira
depositária o cancelamento das Units e a entrega das respectivas ações depositadas, observadas as
regras a serem fixadas pelo Conselho de Administração de acordo com o disposto neste Estatuto.
§ 1º. O Conselho de Administração da Companhia poderá, a qualquer tempo, suspender, por prazo
determinado, a possibilidade de cancelamento de Units prevista no caput deste artigo, no caso de
início de oferta pública de distribuição primária e/ou secundária de Units, no mercado local e/ou
internacional, sendo que neste caso o prazo de suspensão não poderá ser superior a 180 (cento e
oitenta) dias.
§ 2º. As Units que tenham ônus, gravames ou embaraços não poderão ser canceladas.
Artigo 11. As Units conferirão aos seus titulares os mesmos direitos e vantagens das ações
depositadas.
§ 1º. O direito de participar das Assembléias Gerais da Companhia e nelas exercer todas as
prerrogativas conferidas às ações representadas pelas Units, mediante comprovação de sua
titularidade, cabe exclusivamente ao titular das Units. O titular da Unit poderá ser representado nas
Assembléias Gerais da Companhia por procurador constituído nos termos do artigo 126, § 1º da Lei
das S.A.
§ 2º. Na hipótese de desdobramento, grupamento, bonificação ou emissão de novas ações
mediante a capitalização de lucros ou reservas, serão observadas as seguintes regras com relação
às Units:
(a) Caso ocorra aumento da quantidade de ações de emissão da Companhia, a instituição
financeira depositária registrará o depósito das novas ações e creditará novas Units na conta dos
respectivos titulares, de modo a refletir o novo número de ações detidas pelos titulares das Units,
guardada sempre a
proporção de 1 (uma) ação ordinária e 6 (seis) ações preferenciais de emissão da Companhia para
cada Unit, sendo que as ações que não forem passíveis de constituir Units serão creditadas
diretamente aos acionistas, sem a emissão de Units.
(b) Caso ocorra redução da quantidade de ações de emissão da Companhia, a instituição financeira
depositária debitará as contas de depósito de Units dos titulares das ações grupadas, efetuando o
cancelamento automático de Units em número suficiente para refletir o novo número de ações
detidas pelos titulares das Units, guardada sempre a proporção de 1 (uma) ação ordinária e 6 (seis)
ações preferenciais de emissão da Companhia para cada Unit, sendo que as ações remanescentes
que não forem passíveis de constituir Units serão entregues diretamente aos acionistas, sem a
emissão de Units.
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Artigo 12. No caso de exercício do direito de preferência para a subscrição de ações de emissão
da Companhia, se houver, a instituição financeira depositária criará novas Units no livro de registro
de Units escriturais e creditará tais Units aos respectivos titulares, de modo a refletir a nova
quantidade de ações preferenciais e ações ordinárias de emissão da Companhia depositadas na
conta de depósito vinculada às Units, observada sempre a proporção de 1 (uma) ação ordinária e 6
(seis) ações preferenciais de emissão da Companhia para cada Unit, sendo que as ações que não
forem passíveis de constituir Units serão creditadas diretamente aos acionistas, sem a emissão de
Units. No caso de exercício do direito de preferência para a subscrição de outros valores mobiliários
de emissão da Companhia, não haverá o crédito automático de Units.
Artigo 13. Os titulares de Units terão direito ao recebimento de ações decorrentes de cisão,
incorporação ou fusão envolvendo a Companhia. Em qualquer hipótese, as Units serão sempre
criadas ou canceladas, conforme o caso, no livro de registro de Units escriturais, em nome da
Bovespa, como respectiva proprietária fiduciária, que as creditará nas contas de custódia dos
respectivos titulares de Units. Nas hipóteses em que forem atribuídas ações aos titulares de Units e
tais ações não forem passíveis de constituir novas Units, estas ações também serão depositadas na
Bovespa, na qualidade de proprietária fiduciária das Units, que as creditará nas contas de custódia
dos respectivos titulares.
CAPÍTULO IV. DA ASSEMBLÉIA GERAL
Artigo 14. As Assembléias Gerais deverão ser convocadas nos termos do artigo 124 da Lei das
S.A., com 15 (quinze) dias de antecedência, no mínimo, contados da publicação do primeiro
anúncio de convocação; não se realizando a Assembléia, será publicado novo anúncio, de segunda
convocação, com antecedência mínima de 8 (oito) dias da realização da Assembléia.
Artigo 15. A Assembléia Geral será presidida pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na
ausência deste, por qualquer outro membro do Conselho de Administração, eleito por maioria de
votos dos acionistas presentes. O Presidente da Assembléia Geral convidará um dos presentes para
secretariar os trabalhos.
Parágrafo Único. Todos os documentos a serem analisados ou discutidos em Assembléia Geral
serão disponibilizados aos acionistas da Companhia na Bovespa, bem como na sede social, a partir
da data da publicação do primeiro edital de convocação referido no Artigo 14 acima.
Artigo 16. Sem prejuízo das demais competências previstas em lei e neste Estatuto Social,
compete à Assembléia Geral deliberar sobre:
(a) transformação, cisão, incorporação e fusão da Companhia, assim como sua dissolução e
liquidação, eleição e destituição de liquidantes e julgamento de suas contas;
(b) alteração do Estatuto Social;
(c) aumento ou redução do capital social, acima do limite do capital autorizado, e aprovação
de avaliação de bens destinados à integralização de capital;
(d) emissão de debêntures pela Companhia, exceto na hipótese prevista no item (t) do Artigo
22, § 1º abaixo;
(e) destinação dos lucros e distribuição dos dividendos, ressalvado o disposto no item (h) do
Artigo 22, § 1º abaixo;
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(f) aprovação de planos de outorga de opção de compra ou subscrição de ações aos seus
administradores e empregados, bem como aos administradores e empregados de
Controladas da Companhia;
(g) a eleição e destituição dos membros do Conselho de Administração e a indicação de seu
Presidente;
(h) definição da remuneração global anual dos membros da administração, nesta incluídos os
benefícios de qualquer natureza e as verbas de representação, tendo em conta suas
responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação
profissional e o valor dos seus serviços no mercado, cabendo ao Conselho de Administração,
depois de ouvido o Comitê competente, a distribuição da remuneração fixada, bem como da
participação dos administradores nos lucros e resultados da Companhia, participação esta
que não poderá exceder os limites do art. 152 da Lei das S.A.;
(i) aprovação anual das contas dos administradores e das demonstrações financeiras por eles
apresentadas;
(j) a saída do Nível 2 de Governança Corporativa da Bovespa;
(k) o cancelamento do registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”); e
(l) a escolha da empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação das
ações da Companhia, em caso de cancelamento do registro de companhia aberta e/ou
saída do Nível 2 da Bovespa,
dentre as empresas indicadas pelo Conselho de Administração.
Parágrafo Único. Qualquer deliberação da Assembléia Geral será tomada por acionistas que
representem, no mínimo, a maioria das ações com direito a voto presentes em tal Assembléia
Geral, exceto se maioria qualificada for requerida pela Lei das S.A.
CAPÍTULO V. DA ADMINISTRAÇÃO
Seção I. Normas Gerais
Artigo 17. A administração da Companhia compete ao Conselho de Administração, assessorado
pelos Comitês, e à Diretoria.
Artigo 18. Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria serão investidos em seus
cargos mediante assinatura de Termo de Posse lavrado no livro próprio, dentro dos 30 (trinta) dias
que se seguirem à sua eleição. A posse dos administradores estará condicionada à prévia
subscrição do Termo de Anuência dos Administradores, aludido no Regulamento Nível 2 e à Política
de Divulgação de Ato ou Fato Relevante adotada pela Companhia nos termos da Instrução CVM nº
358, de 22 de janeiro de 2002.
Parágrafo Único. Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria estão obrigados, sem
prejuízo dos deveres e responsabilidades a eles atribuídos por lei, a manter reserva sobre todos os
negócios da Companhia, devendo tratar como sigilosas todas as informações a que tenham acesso
e que digam respeito à Companhia, seus negócios, funcionários, administradores, acionistas ou
contratados e prestadores de serviços, obrigando-se a usar tais informações no exclusivo e melhor
interesse da Companhia. Os administradores, ao tomarem posse de seus cargos, deverão assinar
Termo de Confidencialidade, assim como zelar para que a violação à obrigação de sigilo não ocorra
por meio de subordinados ou terceiros.
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Seção II. Conselho de Administração
Artigo 19. O Conselho de Administração, eleito pela Assembléia Geral, será composto de 9 (nove)
membros efetivos podendo ser eleitos igual número de suplentes, para mandato unificado de 2
(dois) anos, sendo permitida a reeleição. No mínimo 2 (dois) dos membros do Conselho de
Administração deverão ser Conselheiros Independentes.
Parágrafo Único. A Assembléia Geral que eleger o Conselho de Administração da Companhia
também indicará o seu Presidente.
Artigo 20. O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente em periodicidade trimestral e,
extraordinariamente, sempre que solicitado por qualquer conselheiro, mediante convocação escrita
entregue aos demais, conforme previsto no § 1º abaixo.
§ 1º. As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas, por qualquer membro do
Conselho de Administração, com antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos, mediante
convocação escrita que fixe a data, a hora e o lugar da reunião. Com a antecedência mínima de 5
(cinco) dias corridos da reunião, os conselheiros deverão receber a ordem do dia e toda
documentação de apoio razoavelmente necessária que permita a adequada deliberação de todas as
matérias previstas. As convocações e ordens do dia das reuniões do Conselho de Administração
deverão ser enviadas pelo Presidente do Conselho de Administração, no caso das reuniões
ordinárias, ou pelo conselheiro que tiver convocado a reunião extraordinária.
§ 2º. As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas preferencialmente na sede da
companhia e serão presididas pelo seu Presidente ou, na ausência deste, por qualquer outro
membro do Conselho de Administração, eleito por maioria de votos dos presentes.
Artigo 21. Atendido o prazo de convocação, as reuniões do Conselho de Administração serão
instaladas com a presença da maioria dos conselheiros, pessoalmente, à distância nos termos do §
1º abaixo ou representados nos termos do § 2º abaixo.
§ 1º. Os conselheiros terão direito de votar as matérias à distância, sendo certo que poderão fazêlo por meio de telefone, videoconferência, fac-símile, correio ou e-mail, contanto que uma cópia da
ata da reunião seja assinada e enviada por facsímile ou e-mail na mesma data da reunião e o
respectivo original seja posteriormente assinado por todos os conselheiros que comparecerem à
referida reunião, ou mediante procuração a outro conselheiro conforme o disposto no § 2º abaixo.
§ 2º. Qualquer membro efetivo do Conselho de Administração poderá outorgar procuração para
outro membro (efetivo ou suplente) do Conselho de Administração para que este possa votar em
seu nome, em reunião do Conselho de Administração, as matérias especificadas na procuração.
Tais procurações deverão ser arquivadas na sede da Companhia.
§ 3º. Independentemente das formalidades de convocação, será considerada regular a reunião a
que comparecem todos os membros do Conselho de Administração.
Artigo 22. Observado o disposto no Artigo 25, § 1º abaixo e com exceção das matérias previstas
no § 1º abaixo, as deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria de votos
dos presentes.
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§ 1º. As seguintes matérias serão aprovadas pelo Conselho de Administração por maioria de votos
dos conselheiros eleitos:
(a) convocar as Assembléias Gerais da Companhia;
(b) controlar e fiscalizar o desempenho dos Diretores da Companhia e de suas Controladas e
examinar as contas da respectiva administração sempre que o Conselho de Administração
julgar necessário, podendo para tanto examinar, a qualquer tempo, os livros, documentos,
certidões e registros da Companhia e de suas Controladas, e solicitar informações sobre
contratos celebrados ou em via de celebração pelas mesmas;
(c) aprovar o plano de negócio (business plan) anual ou plurianual, o orçamento anual e os
orçamentos ou previsões (forecasts) semestrais da Companhia e das sociedades
Controladas;
(d) eleger a diretoria da Companhia, observado o disposto no Artigo 28, e os membros dos
Comitês;
(e) fixar a remuneração dos Diretores da Companhia e/ou de suas Controladas;
(f) determinar os critérios gerais de remuneração e política de benefícios dos
funcionários de escalão superior da Companhia e das sociedades Controladas;
(g) indicar o auditor independente da Companhia e/ou de suas Controladas;
(h) deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários ou intercalares ou de juros sobre
o capital próprio;
(i) aprovar a participação da Companhia ou de qualquer de suas Controladas no capital social
de outra sociedade ou Pessoa, constituição de sociedades, associações, joint ventures
envolvendo a Companhia ou qualquer de suas Controladas com terceiros, celebração de
qualquer novo acordo de acionistas ou de sócios relativos às sociedades em que a
Companhia participe, direta ou indiretamente, por meio de qualquer sociedade Controlada,
ou alteração de qualquer dos acordos de acionistas ou de sócios existentes;
(j) opinar sobre as propostas dos órgãos de administração a serem submetidas à aprovação
da Assembléia Geral;
(k) aprovar toda e qualquer aquisição e/ou alienação ou desinvestimento de ativos relevantes
cujo valor individual seja superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais);
(l) aprovar a contratação de obrigações financeiras cujo valor individual seja superior a
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
(m) aprovar a aquisição, alienação ou oneração de bens integrantes do ativo não circulante da
Companhia ou de suas Controladas cujo valor individual seja superior a R$1.000.000,00
(um milhão de reais);
(n) aprovar a prestação de quaisquer garantias pela Companhia ou por qualquer de suas
Controladas;
(o) aprovar a concessão de qualquer mútuo ou financiamento pela Companhia ou por qualquer
de suas Controladas, exceto entre si e em valores inferiores a R$1.000.000,00 (um milhão
de reais);
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(p) aprovar a celebração de contratos, pela Companhia ou por qualquer de suas Controladas,
com quaisquer Diretores da Companhia ou de qualquer suas Controladas ou parentes
consangüíneos até o terceiro grau dos referidos Diretores;
(q) aprovar a celebração de quaisquer contratos não referidos nas demais alíneas deste artigo,
pela Companhia ou por qualquer de suas Controlada, cujo valor individual seja superior a
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
(r) aprovar a celebração de contratos pela Companhia ou por qualquer de suas Controladas
que impliquem renúncias ou alienação de direitos, cujo valor individual seja superior a
R$1.000.000,00 (um milhão de reais);
(s) manifestar-se previamente sobre as propostas de emissão de ações e/ou quaisquer valores
mobiliários pela Companhia e deliberar sobre a emissão de ações ou de bônus de
subscrição, dentro do limite do capital autorizado, se for o caso;
(t) emissão pela Companhia (i) de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem
garantia real e (ii) de notas promissórias;
(u) aprovar a outorga de procuração para a prática de qualquer um dos atos contidos neste
artigo; e
(v) aprovar a aquisição de ações de emissão da própria Companhia para efeito de
cancelamento ou permanência em tesouraria e posterior alienação, de acordo com o
disposto no § 1º, alíneas “a”, “b” e “c” do artigo 30 da Lei das S.A.
§ 2º. Os valores mencionados neste artigo serão atualizados ao final de cada ano civil pela
variação do IGP-M/FGV ou, em caso de sua extinção, por outro índice que venha legalmente a
substituí-lo.
§ 3º. A diretoria da Companhia e/ou de suas Controladas não poderá praticar nenhum dos atos
indicados neste artigo exceto se previamente aprovados pelo Conselho de Administração da
Companhia.
§ 4º. As matérias previstas no item (p), do § 1º deste Artigo somente serão validamente aprovadas
pelo Conselho de Administração caso a aprovação em questão tenha contado com o voto afirmativo
da maioria dos Conselheiros Independentes presentes à reunião.
§ 5º. Sem prejuízo das demais matérias elencadas no Artigo 16 acima ou no § 1º acima, compete
ao Conselho de Administração, por maioria dos eleitos, determinar o voto a ser proferido pela
Companhia ou por qualquer Controlada em assembléias gerais, reuniões de sócios, reuniões dos
órgãos de administração das Controladas ou em alterações de contratos sociais. Caso a reunião do
Conselho de Administração não obtenha votos suficientes para aprovar o exercício do direito de
voto da Companhia ou de qualquer Controlada em um determinado sentido, a Companhia e/ou a
Controlada deverão exercer os respectivos direitos de voto no sentido de rejeitar a matéria
proposta, de forma a manter a situação atual da sociedade na qual o voto será proferido.
Artigo 23. Em caso de impedimentos ou ausências permanentes de qualquer membro efetivo do
Conselho de Administração e de seu suplente, o Presidente ou qualquer outro membro deverá
convocar uma assembléia geral de acionistas dentro de até 10 (dez) dias do respectivo evento,
para a eleição do substituto. Os conselheiros ausentes poderão também nomear outro membro do
Conselho de Administração como seu/sua procurador(a), para representá-lo(a) na reunião, o qual
deverá seguir as instruções de voto recebidas de tal membro ausente.
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Seção III. Comitês Consultivos
Artigo 24. A Companhia terá também os seguintes comitês consultivos, os quais terão a função de
propiciar ao Conselho de Administração da Companhia os elementos e subsídios necessários ao
processo decisório e de apoiar a Diretoria da Companhia nas políticas aprovadas pelo seu Conselho
de Administração: (i) um Comitê de Recursos Humanos e Remuneração, (ii) um Comitê Financeiro
e de Fusões e Aquisições, (iii) Comitê Acadêmico e Institucional; e (iv) Comitê de Auditoria (em
conjunto, os “Comitês”).
Parágrafo Único. Cada Comitê será composto por 3 membros. Membros da administração da
Companhia poderão ser convidados a participar das reuniões dos Comitês, porém sem direito de
voto.
Artigo 25. Os Comitês se reunirão ao menos 1 vez por mês.
§ 1º. As matérias submetidas ao Conselho de Administração da Companhia deverão ser
previamente aprovadas pelos Comitês sempre que forem de competência dos mesmos.
§ 2º. As deliberações dos Comitês serão tomadas sempre por maioria simples de seus membros
integrantes.
§ 3º. As atribuições e reuniões de cada Comitê serão gerenciadas por um de seus membros, o qual
será denominado “coordenador”. Os coordenadores serão responsáveis, entre outras atribuições,
por (a) organizar a pauta das reuniões dos Comitês, (b) lavrar as atas com as recomendações dos
membros dos Comitês, (c) informar periodicamente o Conselho de Administração da Companhia
sobre o andamento dos trabalhos dos Comitês.
§ 4º. As atas das reuniões dos Comitês serão lavradas em livros a serem abertos e mantidos pela
Companhia em sua sede para esse fim.
Artigo 26. Os Comitês terão as seguintes atribuições:
§ 1º. Comitê de Recursos Humanos e Remuneração: será responsável, entre outros, por (a)
recomendar a remuneração dos principais executivos da Companhia, (b) recomendar os planos de
outorga de opção de compra ou subscrição de ações, (c) indicar o Diretor Presidente da Companhia
ao Conselho de Administração da Companhia, (d) desenvolver e executar o processo de avaliação
dos Diretores mediante a aplicação de avaliações técnicas de desempenho em periodicidade a ser
definida e (e) determinar, com base em tais avaliações técnicas de desempenho, as metas a serem
atingidas pelos Diretores.
§ 2º. Comitê Financeiro e de Fusões e Aquisições: responsável por (a) recomendar a aquisição de
(e/ou parcerias com) outras instituições de ensino ou sociedades que desenvolvam atividades
correlatas, (b) analisar e acompanhar o orçamento, fluxo de caixa e investimentos e (c) monitorar o
desempenho financeiro da Companhia.
§ 3º. Comitê Acadêmico e Institucional: responsável por (a) analisar o conteúdo acadêmico das
instituições de ensino administradas pela Companhia, (b) monitorar o desempenho e qualidade dos
cursos, (c) acompanhar o desempenho operacional de todas as unidades da Companhia, (d)
organizar visitas às unidades educacionais e reuniões com suas equipes de liderança, (e)
recomendar a política de relacionamento da Companhia perante autoridades e órgãos reguladores
do mercado de ensino, (f) monitorar indicadores de entrada de alunos, evasão, entre outros, e (g)
monitorar o desempenho das redes de ensino e da evolução dos novos projetos como Projecta e
INADE.
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§ 4º. Comitê de Auditoria: responsável por (a) definir o escopo da auditoria externa, (b)
determinar e supervisionar a auditoria interna, (c) recomendar ao Conselho de Administração da
Companhia eventuais medidas saneadoras das falhas detectadas e (d) coordenar a gestão de risco
das atividades da Companhia.
Seção IV. Diretoria
Artigo 27. A Diretoria da Companhia será composta por, no mínimo, 04 e no máximo 12 membros
eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, sendo:
(a) 1 (um) Diretor Presidente (Chief Executive Officer – CEO);
(b) 1 (um) Diretor Financeiro (Chief Financial Officer - CFO)
(c) 1 (um) Diretor de Relação com Investidores (Investor Relations Officer);
(d) 1 (um) Diretor Acadêmico (Chief Academic Officer);
(e) 1 (um) Diretor Executivo de Educação Superior; e
(f) 1 (um) Diretor Executivo de Educação Básica.
§ 1º. A Companhia, por meio do seu Conselho de Administração, poderá nomear Diretores
Estatutários sem designação específica, que terão como atribuições, além do quanto disposto neste
Estatuto, as atribuições específicas designadas pelo Conselho de Administração de acordo com sua
política organizacional.
§ 2º. É autorizada a cumulação de até 2 (dois) cargos por Diretor.
§ 3º. Todos os Diretores Estatutários devem ser residentes no País, acionistas ou não, eleitos pelo
Conselho de Administração, com mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, com a posse
condicionada à assinatura do Termo de Anuência de Administradores exigido pelo Regulamento de
Listagem do Nível 2 da Bovespa.
Artigo 28. O Diretor Presidente da Companhia será eleito pela maioria do Conselho de
Administração, entre os indicados pelo Comitê de Recursos Humanos e Remuneração.
Parágrafo Único. Após 3 (três) indicações consecutivas sem que haja a eleição do Diretor
Presidente, o Comitê de Recursos Humanos e Remuneração contratará empresa de consultoria
especializada no recrutamento de executivos, a qual fornecerá o nome de 3 (três) candidatos ao
cargo de Diretor Presidente. Nessa hipótese, o Conselho de Administração da Companhia deverá
eleger o Diretor Presidente entre os indicados na lista fornecida pela referida empresa de
consultoria.
Artigo 29. A Diretoria não é um órgão colegiado, podendo, contudo, reunir-se sempre que
necessário, a critério do Diretor Presidente, que também presidirá a reunião, para tratar de
aspectos operacionais.
Parágrafo Único. A reunião da Diretoria instalar-se-á com a presença de diretores que
representem a maioria dos membros da Diretoria.
Artigo 30. Compete à Diretoria as atribuições fixadas em lei e a implementação das determinações
do Conselho de Administração e da Assembléia Geral, observadas as demais normas deste Estatuto
Social.
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§ 1º. Compete ao Diretor-Presidente: (i) garantir a implementação das determinações do Conselho
de Administração e da Assembléia Geral; (ii) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; e (iii) ter
a seu cargo o comando dos negócios da Companhia.
§ 2º. Compete ao Diretor Financeiro (i) a administração financeira da Companhia; (ii) a
administração das áreas de controladoria, tesouraria, e contabilidade; (iii) a execução das diretrizes
determinadas pelo Conselho de Administração; (iv) elaborar e preparar o Orçamento Anual.
§ 3º. Compete ao Diretor de Relação com Investidores: as atribuições conferidas pela legislação
em vigor ao Diretor de Relação com Investidores, dentre as quais a prestação de informações aos
investidores, à CVM e à Bovespa, bem como manter atualizado o registro da Companhia em
conformidade com a regulamentação aplicável da CVM.
§ 4º. Compete ao Diretor Acadêmico: (i) definir o modelo acadêmico a ser seguido pela Companhia
na prestação de seus serviços de ensino; (ii) analisar a eficácia do modelo acadêmico adotado pela
Companhia, coordenando as pesquisas de satisfação dos alunos e toda e qualquer avaliação
aplicada pelo Ministério da Educação, bem seus respectivos resultados e (iii) definir a política de
desenvolvimento e treinamento dos professores das escolas e faculdades da Companhia.
§ 5º. Compete ao Diretor Executivo de Educação Superior: (i) definir estrategicamente a operação
de educação superior da Companhia; (ii) definir as diretrizes gerais e específicas a serem
observadas pelos diretores de instituições de educação superior da Companhia.
§ 6º. Compete ao Diretor Executivo de Educação Básica: (i) definir estrategicamente a operação de
educação básica da Companhia; (ii) definir diretrizes gerais e específicas a serem observadas pelos
diretores de unidades de negócios de educação básica da Companhia.
§ 7º. Compete aos Diretores sem designação específica as atribuições e funções previstas neste
Estatuto e as distribuídas pelo Conselho de Administração, de acordo com o plano organizacional da
Companhia.
§ 8º. Compete ainda à Diretoria em geral:
(a) cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações do Conselho de
Administração, da Assembleia Geral e do Diretor-Presidente;
(b) elaborar e propor ao Conselho de Administração (i) o planejamento estratégico de longo
prazo, (ii) o plano plurianual da Companhia, (iii) o Plano de Negócios Anual, e cumprir e
fazer cumprir cada um de tais itens;
(c) propor ao Conselho de Administração o ingresso da Companhia em novos negócios;
(d) representar a Companhia, em conformidade com as atribuições, alçadas e poderes
estabelecidos neste Estatuto Social, pela Assembleia Geral e pelo Conselho de
Administração, conforme o caso;
(e) avaliar e deliberar a abertura, o encerramento e a alteração de endereços de filiais,
sucursais, agências, escritórios ou representações da Companhia em qualquer parte do
Brasil ou no exterior;
(f) submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o relatório da
administração e as contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores
independentes;
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(g) propor ao Conselho de Administração a criação e a extinção de subsidiárias e controladas
no Brasil e no exterior;
(h) prover e administrar o quadro de pessoal da Companhia e a Política de Recursos Humanos;
(i) elaborar o plano de organização da Companhia e emitir as normas correspondentes;
(j) aprovar quaisquer investimentos pela Companhia que não estejam previstos no Plano de
Negócios Anual e cujo valor, de forma isolada ou cumulativa, não exceda os limites
estipulados pelo Conselho de Administração;
(k) aprovar quaisquer contratos ou outras obrigações (incluindo contratos de financiamento
bancário) da Companhia que não estejam previstos no Plano de Negócios Anual e cujo
valor não exceda, de forma isolada ou cumulativa, os limites estipulados pelo Conselho de
Administração, inclusive avais, fianças, ou outras garantias que sejam necessários à
manutenção do giro normal das atividades mercantis da Companhia;
(l) aprovar a aquisição, alienação ou oneração de qualquer participação societária pela
Companhia, incluindo controladas ou subsidiárias integrais, para as transações cujos
valores envolvidos, por operação, não ultrapassem os limites estipulados pelo Conselho de
Administração;
(m) propor ao Conselho de Administração políticas de riscos, alçadas e investimentos aplicáveis
à Companhia;
(n) cooperar com o Diretor Presidente da Companhia na implantação das determinações do
Conselho de Administração e Assembléia Geral da Companhia; e
(o) cooperar com o Diretor Presidente no comando geral da Companhia e, especificamente, na
área de negócios em que for designada sua atuação.
Artigo 31. Observado o disposto no Artigo 22 §3º acima, todos os documentos que criem
obrigações para a Companhia ou desonerem terceiros de obrigações para com a Companhia
deverão, sob pena de não produzirem efeitos contra a mesma, ser assinados: (a) por quaisquer (2)
dois Diretores; (b) por (1) um Diretor qualquer, nos termos do § 2º deste artigo; (c) por 1 (um)
Diretor, em conjunto, com 1 (um) procurador constituído nos termos do § 1º deste artigo; ou (d)
por 2 (dois) procuradores constituídos nos termos do § 1º deste artigo.
§ 1º. Observado o disposto no Artigo 22, § 1º acima, as procurações outorgadas pela Companhia
deverão ser assinadas por quaisquer 2 (dois) Diretores, especificar expressamente os poderes
conferidos, inclusive para a assunção das obrigações de que trata o presente artigo, e conter prazo
de validade limitado a, no máximo, 1 (um) ano, com exceção daquelas outorgadas a advogados
para representação da Companhia em processos judiciais ou administrativos.
§ 2º. Poderá, ainda, a Companhia ser representada validamente por 1 (um) Diretor qualquer,
inclusive na assunção de obrigações, na contratação de prestadores de serviço ou empregados, em
assuntos de rotina perante os órgãos públicos federais, estaduais e municipais, autarquias e
sociedades de economia mista, ou na assinatura de correspondência sobre assuntos rotineiros.
Artigo 32. É vedado aos Diretores e aos procuradores da Companhia obrigá-la em negócios
estranhos ao objeto social, bem como praticar atos de liberalidade em nome da mesma ou
conceder avais, fianças e outras garantias que não sejam necessárias à consecução do objeto
social.
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CAPÍTULO VI. DO CONSELHO FISCAL
Artigo 33. A Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente, integrado
por 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembléia
Geral, ao qual competirão as atribuições previstas em lei.
§ 1º. A posse dos membros do Conselho Fiscal está condicionada à prévia subscrição do Termo de
Anuência dos Membros do Conselho Fiscal, aludido no Regulamento Nível 2.
§ 2º. Cada período de funcionamento do Conselho Fiscal terminará na data da primeira Assembléia
Geral Ordinária que se realizar após a sua instalação.
§ 3º. Os membros do Conselho Fiscal terão os deveres e responsabilidades estabelecidos pela
legislação societária em vigor e no Regulamento Nível 2.
CAPÍTULO VII. DA ALIENAÇÃO DO CONTROLE
ACIONÁRIO E DO CONTROLE DIFUSO
Artigo 34. A Alienação de Controle (conforme definido abaixo) da Companhia, direta ou
indiretamente, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas,
deverá ser contratada sob condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente do Controle se
obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das ações dos demais acionistas, observando as
condições e os prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento Nível 2, de forma a lhes
assegurar tratamento igualitário ao do Acionista Controlador Alienante.
§ 1º. O Acionista Controlador Alienante, ou o grupo de Acionistas Controladores Alienantes, não
poderá transferir a propriedade de suas ações, nem a Companhia poderá registrar qualquer
transferência de ações, enquanto o comprador do Poder de Controle ou aquele(s) que vier(em) a
deter o Poder de Controle, não subscrever(em) o Termo de Anuência dos Controladores a que
alude o Regulamento Nível 2.
§ 2º. Nenhum Acordo de Acionistas que disponha sobre o exercício do Poder de Controle poderá
ser registrado na sede da Companhia sem que os seus signatários tenham subscrito o Termo de
Anuência aludido no parágrafo anterior.
Artigo 35. A oferta pública referida no artigo anterior também deverá ser efetivada:
(a) nos casos em que houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros
títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a
resultar na Alienação de Controle da Companhia; ou
(b) em caso de Alienação do Controle de companhia que detenha o Poder de Controle da
Companhia, sendo que, nesse caso, o Acionista Controlador Alienante ficará obrigado a
declarar à Bovespa o valor atribuído à Companhia nessa alienação e anexar documentação
que o comprove.
Artigo 36. Aquele que já detiver ações da Companhia e venha a adquirir o Poder de Controle, em
razão de contrato particular de compra de ações celebrado com o Acionista Controlador,
envolvendo qualquer quantidade de ações, estará obrigado a:
(a) efetivar a oferta pública de aquisição referida no Artigo 34 acima0 acima;
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(b) ressarcir os acionistas dos quais tenha comprado ações em bolsa de valores nos 6 (seis)
meses anteriores à data da Alienação do Controle da Companhia, devendo pagar a estes a
eventual diferença entre o preço pago ao Acionista Controlador Alienante e o valor pago
em bolsa de valores por ações da Companhia nesse mesmo período, devidamente
atualizado; e
(c) tomar medidas cabíveis para recompor o percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por
cento) do total das ações da Companhia em circulação, dentro dos 6 (seis) meses
subseqüentes à aquisição do Controle, conforme for o caso.
CAPÍTULO VIII. CANCELAMENTO DO REGISTRO
DE COMPANHIA ABERTA
Artigo 37. O cancelamento do registro de companhia aberta será precedido por oferta pública de
aquisição das ações a ser efetivada pelo Acionista Controlador ou pela Companhia, tendo como
preço mínimo o valor econômico apurado mediante laudo de avaliação, na forma do Artigo 38 e do
Artigo 39 abaixo.
Artigo 38. O laudo de avaliação será elaborado por instituição ou empresa especializada, com
experiência comprovada e independência quanto ao poder de decisão da Companhia, seus
Administradores e/ou Acionista Controlador, além de satisfazer os requisitos do §1º do art. 8º, da
Lei das S.A., e conter a responsabilidade prevista no §6º do mesmo artigo.
§ 1º. A escolha de instituição ou empresa especializada responsável pela determinação do valor
econômico da Companhia é de competência privativa da Assembléia Geral, a partir da
apresentação, pelo Conselho de Administração, de lista tríplice, devendo a respectiva deliberação,
não se computando os votos brancos, e cabendo a cada ação, independente de espécie ou classe,
o direito a um voto, ser tomada pela maioria dos votos dos acionistas representantes das Ações em
Circulação presentes naquela Assembléia, que se instalada em primeira convocação deverá contar
com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de
Ações em Circulação, ou que se instalada em segunda convocação poderá contar com a presença
de qualquer número de acionistas representantes das Ações em Circulação.
§ 2º. Para fins do disposto neste Estatuto Social consideram-se Ações em Circulação todas as
ações emitidas pela Companhia, excetuadas as ações detidas pelo Acionista Controlador, por
pessoas a ele vinculadas, por administradores da Companhia e aquelas mantidas em tesouraria.
§ 3º. Os custos de elaboração do laudo de avaliação serão arcados integralmente pelo ofertante.
Artigo 39. Quando for informado ao mercado a decisão de se proceder ao cancelamento de
registro de companhia aberta, o ofertante deverá divulgar o valor máximo por ação ou lote de mil
ações pelo qual formulará a oferta pública.
§ 1º. A oferta pública ficará condicionada a que o valor apurado no laudo de avaliação não seja
superior ao valor divulgado pelo ofertante, conforme disposto no caput deste artigo.
§ 2º. Se o valor econômico das ações for superior ao valor informado pelo ofertante, a decisão de
se proceder ao cancelamento do registro de companhia aberta ficará revogada, exceto se o
ofertante concordar expressamente em formular oferta pública pelo valor econômico apurado,
devendo o ofertante divulgar ao mercado a decisão que tiver adotado.

124

§ 3º. O cancelamento do registro de companhia aberta seguirá os procedimentos e atenderá as
demais exigências estabelecidas nas normas aplicáveis por força da legislação vigente,
especialmente aquelas constantes das normas editadas pela CVM sobre a matéria, e respeitados os
preceitos constantes do Regulamento Nível2.
CAPÍTULO IX. SAÍDA DO NÍVEL 2
Artigo 40. A saída da Companhia do Nível 2 será aprovada em Assembléia Geral e comunicada à
Bovespa por escrito com antecedência prévia de 30 (trinta) dias.
Artigo 41. Para que as ações da Companhia passem a ter registro para negociação fora no Nível 2
de Governança Corporativa da Bovespa (com exceção de negociação no segmento denominado
Novo Mercado da Bovespa), o Acionista Controlador deverá efetivar oferta pública de aquisição das
ações pertencentes aos demais acionistas da Companhia, no mínimo, pelo respectivo valor
econômico, conforme apurado no Artigo 38 e Artigo 39 acima.
Artigo 42. Caso a saída do Nível 2 venha a ocorrer em virtude de operação de reorganização
societária, na qual a companhia resultante não seja admitida para negociação no Nível 2, o
Acionista Controlador deverá efetivar uma oferta pública de aquisição das ações pertencentes aos
demais acionistas da Companhia, no mínimo, pelo valor econômico apurado em laudo de avaliação
elaborado nos termos do Artigo 38 e Artigo 39 acima.
Parágrafo Único. O Acionista Controlador estará dispensado de proceder à oferta pública
mencionada no artigo acima se a companhia resultante da operação de reorganização societária
estiver registrada no segmento de negociação da Bovespa denominado Novo Mercado.
Artigo 43. A Alienação de Controle da Companhia que ocorrer nos 12 (doze) meses subseqüentes
à saída do Nível 2 de Governança Corporativa da Bovespa obrigará o Acionista Controlador
Alienante e o comprador, conjunta e solidariamente, a oferecerem aos demais acionistas a
aquisição de suas ações pelo preço e nas condições obtidas pelo Acionista Controlador Alienante na
alienação de suas próprias ações, devidamente atualizado.
Parágrafo Único. Se o preço obtido pelo Acionista Controlador Alienante na alienação de suas
próprias ações for superior ao valor da oferta pública de saída do Nível 2 de Governança
Corporativa da Bovespa, o Acionista Controlador Alienante e o comprador ficarão conjunta e
solidariamente obrigados a pagar a diferença de valor apurada aos aceitantes da respectiva oferta
pública, nas mesmas condições previstas neste artigo.
Artigo 44. Na hipótese de haver o Controle Difuso:
I. sempre que for aprovado, em Assembléia Geral, o cancelamento de registro de companhia
aberta, a oferta pública de aquisição de ações deverá ser efetivada pela própria Companhia, sendo
que, neste caso, a Companhia somente poderá adquirir as ações de titularidade dos acionistas que
tenham votado a favor do cancelamento de registro na deliberação em Assembléia Geral após ter
adquirido as ações dos demais acionistas que não tenham votado a favor da referida deliberação e
que tenham aceitado a referida oferta pública;
II. sempre que for aprovada, em Assembléia Geral, a saída da Companhia do Nível 2 da Bovespa,
seja por registro para negociação das ações fora do Nível 2 (com exceção de negociação no
segmento Novo Mercado da Bovespa), seja por reorganização societária, conforme previsto no
caput do Artigo 40 deste Estatuto Social, a oferta pública de aquisição de ações deverá ser
efetivada pelos acionistas que tenham votado a favor da respectiva deliberação em Assembléia
Geral.
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Artigo 45. Na hipótese de haver o Controle Difuso e a Bovespa determinar que as cotações dos
valores mobiliários de emissão da Companhia sejam divulgadas em separado ou que os valores
mobiliários emitidos pela Companhia tenham a sua negociação suspensa no Nível 2 em razão do
descumprimento de obrigações constantes do Regulamento Nível 2, deverá ser convocada, em até
2 (dois) dias da determinação, computados apenas os dias em que houver circulação dos jornais
habitualmente utilizados pela Companhia, uma Assembléia Geral Extraordinária para substituição de
todo o Conselho de Administração.
§ 1º. Caso a Assembléia Geral Extraordinária referida no caput deste artigo não seja convocada no
prazo acima estabelecido, a mesma poderá ser convocada por qualquer acionista da Companhia.
§ 2º. O novo Conselho de Administração eleito na Assembléia Geral Extraordinária referida no

caput e no § 1º deste artigo deverá sanar o descumprimento das obrigações constantes do

Regulamento Nível 2 no menor prazo possível ou em novo prazo concedido pela Bovespa para esse
fim, o que for menor.
Artigo 46. Na hipótese de haver o Controle Difuso e a saída da Companhia do Nível 2 ocorrer em
razão do descumprimento de obrigações constantes do Regulamento Nível 2 da Bovespa (i) caso o
descumprimento decorra de deliberação em Assembléia Geral, a oferta pública de aquisição de
ações deverá ser efetivada pelos acionistas que tenham votado a favor da deliberação que implique
o descumprimento e (ii) caso o descumprimento decorra de ato ou fato da administração, a
Companhia deverá efetivar oferta pública de aquisição de ações para cancelamento de registro de
companhia aberta dirigida a todos os acionistas da Companhia. Caso seja deliberada, em
assembléia geral, a manutenção do registro de companhia aberta da Companhia, a oferta pública
deverá ser efetivada pelos acionistas que tenham votado a favor dessa deliberação.
CAPÍTULO X. DO EXERCÍCIO SOCIAL, DOS
LUCROS E SUA DISTRIBUIÇÃO
Artigo 47. O exercício social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano, data em que serão
levantados o balanço geral e os demais demonstrativos exigidos por lei.
§ 1º. A Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, poderá levantar balanços
semestrais, trimestrais ou mensais, bem como declarar dividendos à conta de lucros apurados
nesses balanços, respeitando o disposto no artigo 204 da Lei das S.A.
§ 2º. A Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, poderá ainda declarar
dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no
último balanço anual ou semestral.
§ 3º. Observados os limites legais, o Conselho de Administração ad referendum da Assembléia
Geral, poderá declarar o pagamento de juros sobre capital próprio, com base no último balanço
anual ou semestral levantado pela Companhia.
§ 4º. Os dividendos intermediários ou intercalares distribuídos e os juros sobre o capital próprio
serão sempre imputados ao dividendo mínimo obrigatório previsto no Artigo 48, (b) abaixo.
Artigo 48. Dos resultados apurados serão inicialmente deduzidos, antes de qualquer participação,
os prejuízos acumulados e as provisões para o Imposto de Renda e para a Contribuição Social
sobre o Lucro. O lucro remanescente terá a seguinte destinação:
(a) 5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal;
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(b) 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das
S.A., serão distribuídos aos acionistas como dividendo mínimo obrigatório.
Artigo 49. Atribuir-se-á à reserva para investimentos, que não excederá o valor do capital social
da Kroton, importância não inferior a 25% e não superior a 75% do lucro líquido de cada exercício
social, ajustado na forma do artigo 202 da LSA, com a finalidade de financiar a expansão das
atividades da Kroton e de suas sociedades Controladas, inclusive através da subscrição de
aumentos de capital, aquisição de sociedades e/ou ativos, ou criação e desenvolvimento de novos
projetos e/ou empreendimentos.
CAPÍTULO XI. DOS ACORDOS DE ACIONISTAS
Artigo 50. Os eventuais acordos de acionistas que estabeleçam as condições de compra e venda
de suas ações, ou o direito de preferência na compra destas, ou o exercício do direito de voto,
serão sempre observados pela Companhia, desde que tenham sido arquivados na sede social,
cabendo à respectiva administração abster-se de computar os votos lançados contra os termos de
tais acordos.
Parágrafo Único. As obrigações ou ônus resultantes de tais acordos somente serão oponíveis a
terceiros depois de averbados nos livros de registro de ações da Companhia e nos certificados ou
comprovantes das ações, se emitidos.
CAPÍTULO XII. JUÍZO ARBITRAL
Artigo 51. A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal
obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa
surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia,
interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das S.A., no presente
Estatuto, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e
pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em
geral, além daquelas constantes do Regulamento Nível 2, do Contrato de Adoção de Práticas
Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 2 e do Regulamento de Arbitragem da Câmara de
Arbitragem do Mercado.
CAPÍTULO XIII. LIQUIDAÇÃO
Artigo 52. A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou por deliberação da
Assembléia Geral, que estabelecerá a forma da liquidação, elegerá o liquidante e, se for o caso,
instalará o Conselho Fiscal, para o período da liquidação, elegendo seus membros e fixando-lhes as
respectivas remunerações.
CAPÍTULO XIV. TERMOS DEFINIDOS
Artigo 53. Além dos demais termos definidos neste Estatuto Social, os termos abaixo indicados,
quando aqui utilizados com iniciais em letra maiúscula, tanto no singular como no plural, terão o
seguinte significado:
I. “Acionista Controlador” significa o acionista ou grupo de acionistas vinculado por acordo de
acionistas ou sob controle comum que exerça o Poder de Controle da Companhia.
II. “Acionista Controlador Alienante” significa o Acionista Controlador quando este promove a
alienação de controle da Companhia.
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III. “Ações de Controle” significa o bloco de ações que assegura, de forma direta ou indireta, ao(s)
seu(s) titular(es), o exercício individual e/ou compartilhado do Poder de Controle da Companhia.
IV. “Alienação de Controle” significa a transferência a terceiro, a título oneroso, das Ações de
Controle.
V. “Controle” (bem como seus termos correlatos, “Poder de Controle”, “Controlador”, “sob Controle
comum” ou “Controlada”) significa o poder efetivamente utilizado para dirigir as atividades sociais e
orientar uncionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito.
Há presunção relativa de titularidade do controle em relação à pessoa ou ao grupo de pessoas
vinculado por acordo de acionistas ou sob controle comum (“grupo de controle”) que seja titular de
ações que lhe tenham assegurado a maioria absoluta dos votos dos acionistas presentes nas três
últimas assembléias gerais da Companhia, ainda que não seja titular das ações que lhe assegurem
a maioria absoluta do capital votante.
VI. “Controle Difuso” significa o Poder de Controle exercido por acionista detentor de menos de
50% (cinqüenta por cento) do capital social com direito a voto da Companhia. Significa, ainda, o
Poder de Controle quando exercido por grupo de acionistas detentor, em conjunto, de percentual
superior a 50% (cinqüenta por cento) do capital social com direito a voto, em que cada acionista
detenha individualmente menos de 50% (cinqüenta por cento) do capital social com direito a voto,
e desde que estes acionistas não sejam signatários de acordo de votos e não estejam sob controle
comum e nem atuem representando interesse comum.
VII. “Conselheiro Independente” significa qualquer membro do Conselho de Administração que (i)
não tiver qualquer vínculo com a Companhia, exceto participação de capital; (ii) não for Acionista
Controlador, cônjuge ou parente até segundo grau daquele, ou não for ou não tiver sido, nos
últimos 3 anos, vinculado a sociedade ou entidade relacionada ao Acionista Controlador (pessoas
vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou pesquisa estão excluídas desta restrição); (iii) não
tiver sido, nos últimos 3 anos, empregado ou diretor da Companhia, do Acionista Controlador ou de
sociedade controlada pela Companhia; (iv) não for fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de
serviços e/ou produtos da Companhia, em magnitude que implique perda de independência; (v)
não for funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou
demandando serviços e/ou produtos à Companhia; (vi) não for cônjuge ou parente até segundo
grau de algum administrador da Companhia; e (vii) não receber outra remuneração da Companhia
além da de conselheiro (proventos em dinheiro oriundos de participação no capital estão excluídos
desta restrição). Também serão considerados Conselheiros Independentes aqueles eleitos mediante
faculdade prevista nos §§ 4º e 5º do artigo 141 da Lei das S.A.
VIII. “Pessoa” significa qualquer pessoa, natural ou jurídica, bem como quaisquer entes
desprovidos de personalidade jurídica, organizados de acordo com a legislação brasileira ou
estrangeira, tais como uma companhia, uma parceria, uma sociedade limitada, uma joint venture,
uma associação, uma sociedade em conta de participação, um trust, um fundo de investimento,
uma fundação uma associação não personificada ou qualquer outra entidade ou organização.
***
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Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 16 de Maio de 2011,
aprovando a Oferta
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Minuta da Ata da Reunião do C onselho de Administração da Companhia, aprovando o Aumento
de Capital referente à Oferta e o Preço por Ação

135

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

KROTON EDUCACIONAL S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF n.º 02.800.026/0001-40
NIRE 31.300.025.187
ATA DA [•] REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM [•] DE JUNHO DE 2011
1. LOCAL, HORA E DATA. Realizada no endereço da Kroton Educacional S.A. (“Companhia”), na
Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Santa Madalena Sofia, n. 25, 4º
andar, sala 01, CEP 30.380-650, Bairro Vila Paris, às [•]h00, do dia [•] de junho de 2011.
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS. Dispensada a convocação, nos termos do § 3º do artigo 21
do Estatuto Social da Companhia, por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de
Administração da Companhia, presencialmente ou por meio de conferência telefônica, na forma
do artigo 21, § 1º do seu Estatuto.
3. MESA. Presidente: Evando José Neiva. Secretário: Leonardo Augusto Leão Lara.
4. ORDEM DO DIA. Deliberar sobre os seguintes itens:
(i) a aprovação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite de capital
autorizado previsto no Estatuto Social da Companhia, mediante emissão de certificados
de depósito de ações, representativos, cada um, de 1 (uma) ação ordinária de emissão da
Companhia e 6 (seis) ações preferenciais de emissão da Companhia, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames
(“Units”), a serem distribuídas no âmbito da oferta pública de distribuição primária e
secundária de Units de emissão da Companhia;
(ii) a fixação do preço de emissão das Units e a justificativa do critério de fixação do preço;
(iii) a outorga pela Companhia ao Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”) de opção de
compra de Units de emissão da Companhia no montante de até 15% (quinze por cento)
da quantidade total de Units inicialmente ofertada, ou seja, [•] ([•]) Units, nas mesmas
condições e no mesmo preço das Units inicialmente ofertadas (“Ações do Lote
Suplementar”), destinadas a atender a um eventual excesso de demanda que venha a ser
constatado no decorrer da Oferta(“Opção de Lote Suplementar”), nos termos do artigo 24
da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de
2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”);
(iv) a confirmação da exclusão do direito de preferência dos acionistas da Companhia na
subscrição das ações ordinárias e das ações preferenciais representadas pelas Units
objeto da Oferta Primária;
(v) a determinação forma de integralização das Units a serem emitidas;
(vi) a determinação dos direitos que as ações correspondentes às Units conferirão a seus
titulares; e
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(vii) a aprovação dos seguintes documentos relativos à Oferta: (a) Anúncio de Início, nos
termos do artigo 52 da Instrução CVM 400 (“Anúncio de Início”); (b) Anúncio de
Encerramento, nos termos do artigo 29 da Instrução CVM 400 (“Anúncio de
Encerramento”); (c) Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Certificados de Depósitos de Ações (Units) de emissão da Kroton
Educacional S.A. (“Prospecto Definitivo”); (d) Formulário de Referência, produzido nos
termos da Instrução CVM n.º 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada
(“Formulário de Referência”); e (e) Final Offering Memorandum.
5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE. Após a análise e discussão das matérias
constantes da ordem do dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade:
(i) aprovar o aumento do capital social da Companhia, que passará de R$[•] ([•]) para R$[•]
([•]), representando um aumento, portanto, no montante de R$[•] ([•]) ([•] ([•]), dentro
do limite do capital autorizado previsto no Estatuto Social da Companhia, mediante a
emissão para subscrição pública de [•] ([•]) Units, com exclusão do direito de preferência
dos atuais acionistas da Companhia na sua subscrição, em conformidade com o disposto
no artigo 172, inciso I, da Lei n.° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei das Sociedades por Ações”), sendo que as Units objeto do aumento de capital social
serão objeto de distribuição pública no Brasil, a ser coordenada pelo Banco Itaú BBA S.A.,
BTG Pactual S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco Bradesco BBI S.A., em mercado
de balcão não organizado, nos termos da Instrução CVM 400. Serão também realizados,
simultaneamente, esforços de colocação das Units no exterior pelo Itau BBA USA
Securities Inc., BTG Pactual US Capital Corp., Santander Investment Securities Inc. e
Bradesco Securities, Inc. e por determinadas instituições financeiras contratadas,
exclusivamente junto a investidores institucionais qualificados residentes e domiciliados
nos Estados Unidos da América, conforme definidos na Regra 144A do Securities Act of
1933 dos Estados Unidos da América, conforme alterado, em operações isentas de
registro previstas no Securities Act, e a investidores residentes nos demais países, exceto
no Brasil e nos Estados Unidos da América, em conformidade com os procedimentos
previstos no Regulamento S do Securities Act, observada a legislação aplicável no país de
domicílio de cada investidor e, em qualquer caso, por meio dos mecanismos de
investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), pelo Banco
Central do Brasil (BACEN), pela CVM e demais legislações brasileiras aplicáveis, nos
termos do Contrato de Colocação Internacional (Placement Facilitation Agreement). Não
foi e nem será realizado nenhum registro da Oferta ou das Units na Securities and
Exchange Commission dos Estados Unidos da América (SEC) ou em qualquer agência ou
órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil.
(ii) aprovar a fixação do preço de emissão das Units em R$[•] ([•]) por Unit. O preço de
emissão das Units foi fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding (conforme
definido neste item abaixo), tendo como parâmetro (a) a efetivação dos Pedidos de Reserva
de Units no Período de Reserva ou no Período de Reserva para Pessoas Vinculadas,
conforme o caso; e (ii) a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento
de Investidores Institucionais, inclusive Pessoas Vinculadas, conduzido pelos Coordenadores
da Oferta, em conformidade com o artigo 44 da Instrução CVM 400 e de acordo com o
artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações (“Procedimento de
Bookbuilding”), refletindo a demanda e o valor pelo qual os Investidores Institucionais
apresentaram suas ordens de investimento no contexto da Oferta, sendo, portanto, o
critério de preço de mercado justificado, tendo em vista que tal preço não promoverá
diluição injustificada dos demais acionistas da Companhia; e (c) a cotação de fechamento
das units da Companhia na BM&FBOVESPA e as indicações de interesse em função da
qualidade da demanda por Units coletada de Investidores Institucionais.
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(iii) outorgar a Opção de Lote Suplementar ao BTG Pactual, conferindo poderes à Diretoria
para fixar todos os termos e condições relativos à Opção de Lote Suplementar;
(iv) confirmar a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na
subscrição das Units do Lote Suplementar, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das
Sociedades por Ações e do Estatuto Social da Companhia;
(v) determinar que os titulares das Units, a partir da data de sua emissão, terão os mesmos
direitos conferidos pelo Estatuto Social da Companhia e pela legislação aplicável às
demais ações subjacentes às Units existentes, inclusive atribuição de dividendos integrais
e outros benefícios que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da data de
liquidação das Units;
(vi) determinar que as Ações deverão ser integralizadas à vista, no ato da subscrição, em
moeda corrente nacional; e
(vii) aprovar os seguintes documentos relativos à Oferta: (a) Anúncio de Início; (b) Anúncio de
Encerramento; (c) Prospecto Definitivo; (d) Formulário de Referência; e (e) Final Offering
Memorandum.
6. LAVRATURA DA ATA. Aprovada a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do
artigo 130, parágrafo primeiro, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada.
7. ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou
a presente ata que, lida, conferida, e aprovada por todos, foi devidamente assinada. Mesa:
Presidente: Evando José Neiva. Secretário: Leonardo Augusto Leão Lara. Conselheiros
Presentes: Evando José Neiva; Juan Pablo Zucchini; Júlio Fernando Cabizuca; Luiz Aníbal de
Lima Fernandes; Luiz Antônio de Moraes Carvalho; Newton Maia Salomão Alves; Patrice
Philippe Nogueira Baptista Etlin; Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto; Altamiro Belo Galindo.
Belo Horizonte, [•] de junho de 2011.
A presente ata é cópia fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Kroton Educacional
S.A realizada em [•] de junho de 2011, lavrada em livro próprio.

Evando José Neiva
Presidente

Leonardo Augusto Leão Lara
Secretário
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•

Ata da Reunião de Sócios dos Acionistas Vendedores Realizada em 16 de maio de 2011,
aprovando a Oferta
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