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COMUNICADO AO MERCADO
Ativos do Grupo Laureate no Brasil
A YDUQS Participações S.A. (“Companhia”, “YDUQS”) - (B3: YDUQ3; OTC: YDUQY),
tendo em vista a recente menção à forma da participação da Companhia no
processo competitivo para aquisição dos ativos do Grupo Laureate no Brasil em
notícias amplamente divulgadas relacionadas à disputa entre outros potenciais
interessados na aquisição em questão, esclarece aos seus acionistas, investidores e
ao mercado em geral que, em conformidade com os moldes tradicionais
negociados para esse tipo de transação financeira, apresentou, juntamente com
a proposta encaminhada durante o referido processo concorrencial, um único
instrumento de comprometimento de crédito, assinado conjuntamente por dois
assessores financeiros, garantindo a disponibilidade firme do montante de crédito
de até R$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais) para a consumação da
transação e que, para tanto, se comprometeu a pagar uma comissão de
descontinuidade independentemente do sucesso da proposta ofertada.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2020
Eduardo Haiama
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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NOTICE TO THE MARKET
Laureate Brasil Group assets
YDUQS Participações S.A. (“Company”, “YDUQS”) - (B3: YDUQ3; OTC: YDUQY) in
view of recent mentions of the Company’s participation in the bidding process
for the acquisition of Laureate Brasil assets in widely disseminated news related
to the dispute among other potential interested parties in such acquisition, it
hereby clarifies to its shareholders, investors and the general public that in
accordance to traditional standards for such financial transaction it has
presented – together with the proposal for the aforementioned competitive
process – an instrument of credit commitment jointly signed by two financial
advisors, to ensure the availability of a credit amount of up to R$4,000,000,000.00
(four billion reais) to finance the transaction and has agreed to pay a
discontinuity commission fee regardless of the success of the proposed offer.

Rio de Janeiro, October 26th, 2020.
Eduardo Haiama
CFO and Investor Relations Officer

