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COMUNICADO AO MERCADO
A Anima Holding S.A. (“Anima Educação”), companhia aberta de capital autorizado, em
atenção ao Ofício B3 957/2019-SLS/GLS abaixo descrito:
“Considerando o encerramento em 23/10/2019 do prazo para os acionistas manifestarem sua
dissidência com relação a aquisição de participações societárias que resultaram na compra do
controle das sociedades Vidam Empreendimentos Educacionais Ltda. e Ages Empreendimentos
Educacionais Ltda., aprovada na AGE de 13/09/2019, solicitamos informar, até 31/10/2019, se
essa Companhia irá reconsiderar ou ratificar a referida incorporação, conforme faculta o artigo
137, parágrafo 3º, da Lei nº 6404/76.
Solicitamos, ainda, informar a data de pagamento do valor de reembolso devido aos acionistas
dissidentes, se houver.”
Comunica aos investidores e ao mercado em geral o encerramento do prazo para os acionistas
manifestarem sua eventual dissidência sobre a ratificação da aquisição de participações
societárias que resultaram na compra do controle das sociedades Vidam Empreendimentos
Educacionais Ltda. e Ages Empreendimentos Educacionais Ltda., detentoras dos direitos de
mantenças das Instituições de Ensino AGES, pela SOBEPE – Sociedade Brasileira de Educação,
Cultura, Pesquisa e Extensão S/A (subsidiária integral da Ânima Holding S/A).
A Companhia informa ainda que não recebeu qualquer comunicação relativa ao exercício do
direito de recesso, que se encerrou em 23 de outubro de 2019.
Para informações adicionais, entre em contato com nossa Equipe de Relações com Investidores:
Relações com Investidores
Tel.: (11) 4302-2611
E-mail: ri@animaeducacao.com.br
Website: ri.animaeducacao.com.br

São Paulo, 04 de novembro de 2019.

Marina Oehling Gelman
Diretora de Relações com Investidores

Marcelo Battistella Bueno
Diretor Presidente
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NOTICE TO THE MARKET

Anima Holding S.A. (“Anima Educação”) publicly-held company in compliance with Official
Letter B3 957/2019-SLS / GLS below:
“Considering the closing on 10/23/2019 of the period for shareholders to express their dissent
regarding the acquisition of equity interests that resulted in the acquisition of control of the
companies Vidam Empreendimentos Educacional Ltda. and Ages Empreendimentos Educacionais
Ltda., approved at the Extraordinary General Meeting of 09/13/2019, we require the company
to inform, by 10/31/2019, whether this Company will reconsider or ratify the referred merger, as
permitted by article 137, paragraph 3, of Law no. 6404/76.
We also ask for the date of payment of the redemption amount due to dissenting shareholders,
if any. ”

Hereby informs its investors and the market in general that, in relation to the end of the term
for shareholders to render their dissenting opinions on the resolution for the ratification of the
acquisition of share participation that resulted in the purchase of control of Vidam
Empreendimentos Educacionais Ltda. and Ages Empreendimentos Educacionais Ltda., which are
the Sponsors of AGES Education Institutions by SOBEPE – Sociedade Brasileira de Educação,
Cultura, Pesquisa e Extensão S/A (Ânima’s wholly-owned subsidiary), it has not received any
notice referring to the exercise of withdrawal right, which ended on October 23, 2019.

For more information, contact our IR Team:
Investor Relations
Phone: +55 (11) 4302-2611
E-mail: ri@animaeducacao.com.br
Website: ri.animaeducacao.com.br

São Paulo, November 4, 2019.
Marina Oehling Gelman
IRO

Marcelo Battistella Bueno
CEO

