Quinta-feira, 07/07/2022.

Educbank Gestão de Pagamentos Educacionais S.A.

CNPJ/ME nº 37.315.476/0001-21 - NIRE 35.300.555.201
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os Acionistas da Educbank Gestão de Pagamentos Educacionais S.A. (“Companhia”), conforme disposto no Artigo 8, do Estatuto Social da Companhia e nas Cláusulas 4.1.2 e
4.1.3 do Acordo de Acionistas, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada,
em primeira convocação, no dia 15 de julho de 2022, às 14:00 horas, com a presença de acionistas
que representem no mínimo 50% (cinquenta por cento) do capital social com direito de voto, ou, em
segunda convocação, no dia 20 de julho de 2022, às 14:00 horas, com a presença de qualquer número
dos acionistas com direito de voto, na sede da Companhia e/ou em ambiente virtual pelo link https://
us02web.zoom.us/j/5058965956?pwd=VUJJUGVtSU9iWHd4TGw2T3E2b3ZyUT09, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) o resgate da totalidade das ações preferenciais da Companhia,
nominativas e sem valor nominal, de Classe D, Classe E e Classe F, para a manutenção temporária
em tesouraria, sendo (I) 362.592 (trezentas e sessenta e duas mil, quinhentas e noventa e duas) Ações
Preferenciais Classe D; (II) 56.882 (cinquenta e seis mil, oitocentas e oitenta e duas) Ações Preferenciais Classe E; e (III) 90.525 (noventa mil, quinhentas e vinte e cinco) Ações Preferenciais Classe
F, pelo valor de R$ 102,77 (cento e dois reais e setenta e sete centavos) por ação de cada classe, a
ser pago pela Companhia, em moeda corrente nacional, mediante o pagamento à conta de reserva
de capital, após a consumação do fechamento da próxima rodada de investimentos da Companhia,
conforme prazos e condições já previstos no Estatuto Social da Companhia para cada classe de ação
preferencial; e (b) a autorização para os Diretores da Companhia praticarem todos os atos necessários
a fim de efetivar e cumprir o resgate das referidas ações preferenciais. São Paulo, 07 de julho de 2022.
Danilo Pereira da Costa Filho - Presidente do Conselho de Administração.
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