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COMUNICADO AO MERCADO DE MODIFICAÇÃO, RETOMADA E ABERTURA DE PRAZO PARA DESISTÊNCIA DA OFERTA DE

A SER EDUCACIONAL S.A. (“Companhia”), o POAH ONE ACQUISITION HOLDINGS VII, LLC (“Poah One”) e os acionistas vendedores pessoa física identificados no Prospecto Preliminar (conforme definido abaixo) (“Acionistas Vendedores Pessoa Física” e, em conjunto com o Poah One, “Acionistas Vendedores”), em conjunto com o BANCO BTG PACTUAL S.A. (“BTG Pactual” ou “Coordenador Líder”),  
o BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. (“Credit Suisse” ou “Agente Estabilizador”), o GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A. (“Goldman Sachs”) e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (“Santander” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Credit Suisse e o Goldman Sachs, “Coordenadores da Oferta”), vêm a público, no âmbito da oferta pública de distribuição  
(i) primária de, inicialmente, 15.389.520 ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Companhia (“Oferta Primária”); e (ii) secundária de, inicialmente, 15.389.520 ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames de emissão da Companhia e de titularidade dos  
Acionistas Vendedores (“Oferta Secundária”) (em conjunto “Ações” e “Oferta”, respectivamente), comunicar o que segue:

(i) A Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) emitiu em 18 de outubro de 2013, o Ofício/CVM/SRE/Nº 502/2013 (“Ofício”), após ter verificado a omissão de informação no Prospecto Preliminar da Oferta relacionada 
à edição, em 12 de setembro de 2013, pela Receita Federal do Brasil, da Instrução Normativa nº 1.394, que regula o PROUNI - Programa Universidade para Todos, que determinou a suspensão da Oferta pelo 
prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data do Ofício, nos termos do parágrafo 2º do artigo 19 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”);  
(ii) Em 21 de outubro de 2013, foi publicado um Comunicado ao Mercado de Suspensão da Oferta e uma nova versão do Prospecto Preliminar da Companhia foi disponibilizada, com a devida inserção da informação 
relativa às mudanças introduzidas pela Instrução Normativa 1.394 nas regras do PROUNI. Na mesma data, a Companhia e o Coordenador Líder protocolizaram junto à CVM pedido de revogação da suspensão da Oferta, 
devidamente instruído com a documentação pertinente, e em 21 de outubro de 2013, a CVM, por meio do Ofício/CVM/SRE/Nº 503/2013, deferiu o pedido acima e determinou a revogação da suspensão da Oferta,  
após a verificação de que a falha que ensejou o encaminhamento do Ofício foi sanada; (iii) Com a modificação e retomada da Oferta, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, (A) cada Instituição 
Participante da Oferta deverá comunicar diretamente ao Investidor Não Institucional que tenha efetuado Pedido de Reserva junto a tal Instituição Participante da Oferta a respeito da modificação 
efetuada nos termos deste Comunicado ao Mercado; (B) tendo em vista o encerramento do Período de Reserva, os Investidores Não Institucionais que já apresentaram seu Pedido de Reserva poderão,  
desistir do seu Pedido de Reserva, entre 22 de outubro de 2013, inclusive, e 25 de outubro de 2013, inclusive, (“Período de Desistência para Investidores Não Institucionais”), devendo, para tanto, 
informar sua decisão, até as 16:00 horas do dia 25 de outubro de 2013, à Instituição Participante da Oferta na qual tenha efetuado seu Pedido de Reserva (por meio de mensagem eletrônica,  
fax ou correspondência enviada ao endereço da Instituição Participante da Oferta na qual tenha efetuado seu Pedido de Reserva); e (C) os Investidores Institucionais que já apresentaram 
suas intenções de investimento poderão cancelá-las, entre 22 de outubro de 2013, inclusive, e 23 de outubro de 2013, inclusive, (“Período de Desistência para Investidores Institucionais”), 
devendo, para tanto, informar sua decisão, até as 16:00 horas do dia 23 de outubro de 2013, ao Coordenador da Oferta junto ao qual tenha apresentado sua intenção de investimento  
(por meio de mensagem eletrônica, fax ou correspondência enviada ao Coordenador da Oferta junto ao qual tenha apresentado sua intenção de investimento); e (iv) Tendo em vista a modificação 
da Oferta, nos termos do artigo 27, parágrafo único da Instrução CVM 400, foi disponibilizada nesta data uma nova versão do Prospecto Preliminar, que contém o procedimento para a desistência dos investidores, 
conforme parágrafo acima, e o novo cronograma das etapas da Oferta, com seus principais eventos a partir do protocolo do pedido de registro de Oferta na CVM, conforme segue abaixo:

Ordem 
dos Eventos Eventos Datas Previstas (1)

1. Protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta 26/08/2013

2.

Publicação do Aviso ao Mercado (sem o logotipo das Instituições Consorciadas)

01/10/2013Disponibilização do Prospecto Preliminar
Início das Apresentações de Roadshow
Início do Procedimento de Bookbuilding 

3. Republicação do Aviso ao Mercado (com o logotipo das Instituições Consorciadas) 08/10/2013
Início do Período de Reserva

4. Encerramento do Período de Reserva 17/10/2013
5. Encerramento das Apresentações de Roadshow 18/10/2013
6. Publicação do Comunicado ao Mercado sobre a Suspensão da Oferta 21/10/2013

7. Publicação deste Comunicado ao Mercado de Modificação, Retomada e Abertura de Prazo para Desistência da Oferta 22/10/2013
Início do Período de Desistência para Investidores Não Institucionais e Institucionais

8. Fim do Período de Desistência para Investidores Institucionais 23/10/2013

9.

Fim do Período de Desistência para Investidores Não Institucionais 

25/10/2013
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e de outros contratos relacionados à Oferta
Início do Prazo de Exercício da Opção de Ações Suplementares 

10.
Disponibilização do Prospecto Definitivo

28/10/2013Registros da Oferta pela CVM
Publicação do Anúncio de Início

11. Início da negociação das Ações na BM&FBOVESPA 29/10/2013
12. Data de Liquidação 31/10/2013
13. Encerramento do Prazo de Exercício da Opção de Ações Suplementares 22/11/2013
14. Data Máxima de Liquidação das Ações Suplementares 27/11/2013
15. Data Máxima para Publicação do Anúncio de Encerramento 28/04/2014

(1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões ou prorrogações a critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta.   
Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.  
Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

Seguem inalterados os demais termos e condições da Oferta, conforme previstos no Aviso ao Mercado, no Comunicado ao Mercado de Suspensão da Oferta de 21 de outubro de 2013 e no Prospecto Preliminar, 
salvo naquilo que forem afetados pelos fatos aqui comunicados. Os investidores que desejarem obter exemplar do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência anexo ou informações adicionais sobre a Oferta 
deverão dirigir-se, a partir da data de publicação deste Comunicado ao Mercado, aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores dos Coordenadores da Oferta e/ou das Instituições Participantes 
da Oferta indicadas abaixo ou junto à CVM.

• Companhia
 SER EDUCACIONAL S.A. 
 Rua Fernando Lopes, nº 778, Graças, CEP 52011-220, Recife - PE
 At.: Sr. Jânyo Janguiê Diniz e Sr. Habib Bichara
 Telefones: (81) 3413-4622/(81) 3413-4642
 www.sereducacional.com/ri (na parte inferior do website localizar o link Kit do Investidor e, em seguida, selecionar o documento “Prospecto Preliminar” e clicar no link “Download”)
• Coordenadores da Oferta
• Coordenador Líder
 BANCO BTG PACTUAL S.A.
 Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, CEP 04538-133, São Paulo - SP 
 At.: Sr. Fabio Nazari
 Telefone: (11) 3383-2000 - Fax: (11) 3383-2001
 https://www.btgpactual.com/home/InvestmentBank.aspx/InvestmentBanking/MercadoCapitais (neste website, clicar em “2013” no menu à esquerda e a seguir em “Prospecto Preliminar”  

logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Ser Educacional S.A.”)
 BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A.
 Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, nº 700, 10º, 11º, 12º, 13º e 14º andares (parte), CEP 04542-000, São Paulo - SP 
 Telefone: (11) 3701-6800 - Fax: (11) 3701-6912 
 At.: Marcelo Millen
 https://br.credit-suisse.com/ofertas/ (neste website acessar “Ser Educacional” e, posteriormente, clicar em “Prospecto Preliminar”)
 GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A.
 Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, nº  700, 17º andar, Itaim Bibi, CEP 04542-000, São Paulo - SP
 At.: José Pedro Leite da Costa
 Telefone: (11) 3371-0700 - Fax: (11) 3371-0704
 http://www.goldmansachs.com/worldwide/brazil/area/investment-banking.html (neste website acessar “Ser Educacional S.A.” e, em seguida, clicar em “De Acordo” e em seguida clicar em  

“Prospecto Preliminar”)
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041 e nº 2.235, 24º andar, CEP 04543-011, São Paulo - SP
 At.: Sr. Cleomar Parisi
 Telefone: (11) 3012-7162 - Fax: (11) 3553-0063
 http://www.santander.com.br/prospectos (neste website, acessar no item “Oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Ser Educacional S.A.” o link 

“Download do Prospecto Preliminar”)
INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS: Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas podem ser obtidas nas dependências das Instituições Consorciadas credenciadas junto à BM&FBOVESPA para participar da 
Oferta. Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas poderão ser obtidas na página da rede mundial de computadores da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br). O Prospecto Preliminar também 
estará disponível nos seguintes endereços e websites: (i) CVM, situada na Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, nº 340,  
2º, 3º e 4º andares, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo (www.cvm.gov.br - neste website acessar “Participantes do Mercado” - “Companhias Abertas” - “Prospectos de Ofertas Públicas de 
Distribuição”, depois digitar “Ser Educacional S.A.”, acessar “Ser Educacional S.A.” e posteriormente em “Prospecto de Distribuição Pública” e, posteriormente, “Prospecto Preliminar” e acessar “Consulta”);  
e (ii) BM&FBOVESPA (http://www.bmfbovespa.com.br/ - na parte inferior do website localizar “Ofertas Públicas”, depois clicar “Ser Educacional S.A.”, e posteriormente acessar “Prospecto Preliminar”).  
O Prospecto Preliminar e o Formulário de Referência contêm informações adicionais e complementares a este Comunicado ao Mercado de Modificação, Retomada e Abertura de Prazo para Desistência da Oferta e 
sua leitura possibilita uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes. 
LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, em especial as seções “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” e “Sumário da 
Companhia - Principais Fatores de Risco da Companhia” do Prospecto Preliminar, bem como as seções “4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de Mercado” do Formulário de Referência, para uma descrição 
de certos fatores de risco relacionados à aquisição de Ações que devem ser considerados na tomada de decisão de investimento.
O registro da Oferta foi requerido junto a CVM em 26 de agosto de 2013, estando a Oferta sujeita à análise e aprovação da CVM.
 “O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA, 
BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.”
A Oferta é inadequada aos investidores que não se enquadrem nas definições de Investidor Não Institucional ou de Investidor Institucional. Uma decisão de investimento nas Ações requer 
experiência e conhecimentos específicos que permitam ao investidor uma análise detalhada dos negócios da Companhia, mercado de atuação e os riscos inerentes aos negócios da Companhia,  
que podem, inclusive, ocasionar a perda integral do valor investido. Recomenda-se que os interessados em participar da Oferta consultem seus advogados, contadores, consultores financeiros e demais 
profissionais que julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação da adequação da Oferta ao perfil de investimento, dos riscos inerentes aos negócios da Companhia e ao investimento nas Ações.
“O investimento em ações representa um investimento de risco, posto que é um investimento em renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a 
perdas patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor em que atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos nos Prospectos  
e nos itens “4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de Mercado” do Formulário de Referência, e que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento.  
O investimento nas Ações não é, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de capitais.”

Recife, 22 de outubro de 2013

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.


