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FATO RELEVANTE
2ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES

A ANIMA HOLDING S.A. (“Anima Educação”), em atendimento ao disposto na Instrução CVM n°
358, de 3/1/2002, conforme alterada, e na Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009,
conforme alterada (“Instrução CVM 476”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral
que o Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 11 de novembro de
2019, aprovou a realização de sua 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia fidejussória
adicional, para distribuição pública, com esforços restritos, com valor nominal unitário de
R$1.000,00 (mil reais), totalizando um montante de R$350.000.000,00 (trezentos e cinquenta
milhões de reais) na data de emissão, com prazo de vencimento de 60 (sessenta) meses
contados da data de emissão. Após cumpridas as condições previstas nos documentos da
emissão, a emissão das debêntures será objeto de distribuição pública com esforços restritos de
distribuição, nos termos da Instrução CVM 476, com garantia fidejussória adicional. Os recursos
líquidos captados por meio da emissão das debêntures serão destinados para recomposição de
caixa decorrente de aquisição de participações societárias.
A Anima Educação está à disposição para eventuais esclarecimentos ou sugestões através do
Departamento de Relações com Investidores:
Email: ri@animaeducacao.com.br

Website: ri.animaeducacao.com.br

São Paulo, 11 de novembro de 2019.

Marina Oehling Gelman
Diretora de Relações com Investidores

Marcelo Battistella Bueno
Diretor Presidente
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2nd

MATERIAL FACT
ISSUANCE OF DEBENTURE

A Anima Holding S.A. (“Anima Educação”), pursuant Instruction 358 issued by the Brazilian
Securities and Exchange Commission (“CVM”), as amended, and CVM Instruction 476 of January
16, 2009, as amended (“CVM Instruction 476”), communicates to its shareholders and to the
general market that the Board of Directors of the Company, at a meeting held on November 11,
2019, approved the 2nd (second) issuance of simple, non-convertible debentures with
additional personal guarantee, for public distribution, with restricted efforts, with a face value
of R$1,000.00 (one thousand reais), totaling R$350,000,000.00 (three hundred and fifty million
reais) at the date of issuance, due 60 (sixty) months from the date of issuance. After fulfilling the
conditions set forth in the issuance documents, the debentures will be publicly distributed with
restricted distribution efforts, pursuant to CVM Instruction 476, with additional personal
guarantee. The net proceeds raised through the debentures will be used to recompose cash
arising from the acquisition of equity interests.
Ânima Educação is available for any clarifications or suggestions through the Investor Relations
Department:
Email: ri@animaeducacao.com.br
São Paulo, November 11, 2019.
Marina Oehling Gelman
IRO

Marcelo Battistella Bueno
CEO

