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FATO RELEVANTE 
Aquisição da Adtalem – Fechamento 

 

A YDUQS Participações S.A. (“Companhia”, “YDUQS”) - (B3: YDUQ3; OTC: YDUQY), em cumprimento 

ao disposto no art. 157, § 4º da Lei n° 6.404/76 e na Instrução CVM nº 358, em consonância com os 

Fatos Relevantes dos dias 21 de outubro de 2019 e 13 de abril de 2020, informa aos seus acionistas, 

investidores e ao mercado em geral que a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda., sua 

subsidiária direta, concluiu a aquisição da totalidade das quotas da Adtalem Brasil Holding Ltda. 

(“Adtalem”), pelo valor total R$2.206.497.019,00. Dado o mecanismo de locked box acordado entre 

as partes, a Adtalem será recebida com uma posição líquida pro forma de caixa de R$389.371.719,95, 

em 31 de março de 2020.  

A aquisição é transformacional para a história da YDUQS, uma vez que possibilita ampliação relevante 

dos horizontes de atuação da Companhia. A combinação de escala, capacidade de investimento, 

tecnologia e qualidade levará à criação de uma operação reconhecidamente única, que transformará 

o ensino superior no Brasil.  

 

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2020 

Eduardo Haiama 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores  
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MATERIAL FACT 
Acquisition of Adtalem - Closing 

 

 

YDUQS Participações S.A. ("Company"; “YDUQS”) - (B3: YDUQ3; OTC: YDUQY), pursuant to art. 157, §4 of 

the Law No 6,404/76  and in compliance with CVM instruction No. 358, in accordance with Material Facts 

of October 21 of 2019 and April 13th of 2020, hereby informs the market and the general public that 

Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda., its wholly-owned subsidiary, has concluded the 

acquisition of 100% of the quotas issued by Adtalem Brasil Holding Ltda. (“Adtalem”), upon the payment 

of the total amount of R$2,206,497,019.00. Given the locked box mechanism agreed by the parties 

Adtalem will be received with a pro forma net cash position of R$389,371,719.95 as of March 31st, 2020. 

The acquisition is transformational for the history of YDUQS, as it enables a significant expansion of the 

Company operation horizons. The combination of scale, investment capacity, technology and quality will 

lead to the creation of a unique operation that will transform the higher education landscape in Brazil. 

 

Rio de Janeiro, April 27th 2020 

Eduardo Haiama 

CFO and Investor Relation Officer 

 


