Conforme informado ao mercado, e dando seguimento ao Plano de Negócios da empresa,
a Bahema informa que aumentou seu capital social para R$ 56,7 milhões por meio de uma oferta
de ações, encerrada nesta semana. Segue abaixo o Comunicado ao Mercado sobre a operação
e os investidores que estão dando suporte ao negócio.
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COMUNICADO AO MERCADO
Aquisição de Participação Relevante
Bahema S.A. (B3: BAHI3) (“Companhia”), comunica que, nos termos do Artigo
12 da Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada, recebeu na data de ontem
correspondência da Mint Capital Gestora de Recursos Ltda. (“Mint”), na qualidade
de gestora de fundos de investimento, na qual informa que os fundos de
investimento sob sua gestão discricionária atingiram, em conjunto, a participação
acionária agregada de 436.900 (quatrocentas e trinta e seis mil e novecentas)
ações ordinárias de emissão da Companhia, representando aproximadamente
37,28% das ações ordinárias de emissão da Companhia após seu recente aumento
de capital.
A íntegra da correspondência encontra-se anexa a este comunicado.
São Paulo, 04 de agosto de 2017
Guilherme Affonso Ferreira Filho
Diretor de Relações com Investidores
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São Paulo, 03 de agosto de 2017
Para
BAHEMA S.A.
At.: Guilherme Affonso Ferreira Filho
Diretor de Relações com Investidores
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.369, cjs. 812 a 815, Jardim Paulistano
São Paulo, SP, Brasil, CEP 01452-000
Via e-mail: ri@bahema.com.br
Ref.: Aquisição de Participação Acionária Relevante
Prezados Senhores,
A Mint Capital Gestora de Recursos Ltda. (“Mint Capital”), sociedade empresária
limitada com sede na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua
Coronel Manoel Alves, nº 189, sala 05, inscrita no CNPJ sob o nº 11.502.768/000180, na qualidade de gestora de fundos de investimentos, em atendimento ao
disposto no artigo 12 da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme
alterada, vem pela presente informar que:
(i)

em 31 de julho de 2017 os fundos de investimentos geridos pela Mint Capital

atingiram a participação acionária agregada de 436.900 (quatrocentos e trinta e
seis mil e novecentas) ações, representando aproximadamente 37.28%% das
ações ordinárias de emissão da Companhia pós aumento de capital;
(ii)

a aquisição da participação acionária acima mencionada não possui o objetivo

de alterar a estrutura administrativa executiva da Companhia;
(iii) a aquisição da participação acionária relevante representa um investimento de
longo prazo dos Fundos geridos pela Mint Capital na Companhia e está focada na
manutenção e perenidade dos projetos pedagógicos das escolas investidas pela
Companhia, não sendo o objetivo da Mint a implementação de mudanças desses
projetos;
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(iv) não detém outros valores mobiliários de emissão da Companhia;
(v)

não existem, no momento, quaisquer acordos ou contratos firmados pela Mint

que regulem o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores
mobiliários da Companhia. No entanto, a Mint está discutindo com os diretores da
Companhia e com representantes da Família Affonso Ferreira a celebração de um
acordo de acionistas que possa eventualmente criar um novo grupo de controle da
Companhia e reforce, entre outros, os compromissos firmados nos itens (ii) e (iii)
acima.

Atenciosamente,

______________________________________
Mint Capital Gestora de Recursos Ltda.
Cassio Beldi

Franco Rossato Dal Pont
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