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COMUNICADO AO MERCADO
A COGNA EDUCAÇÃO S.A. (B3: COGN3; OTCQX: COGNY) (“Cogna”), em cumprimento ao disposto no § 4º
do art. 157 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”) e na regulamentação da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral do quanto segue:
1.

Acordo de Parceria. Em 07 de julho de 2021, a Anhanguera Educacional Participações S.A., uma

subsidiária da Cogna (“AESAPAR”) e a TIM S/A (“TIM”) (em conjunto denominadas “Parceiras”), assinaram
contrato no qual estabeleceram as bases para parceria comercial por meio da qual a TIM lançará campanhas de
marketing e oferecerá, a partir de seus canais de vendas, a oportunidade para que seus mais de 50 milhões de
usuários possam contratar e realizar cursos 100% digitais no conceito mobile first, com oferta de 250 cursos de
graduação e pós-graduação e mais de 400 cursos livres, flexíveis e com custo acessível, oferecidos pela AESAPAR
sob a marca Ampli (“Cursos Ampli”) (“Parceria”). Pela primeira vez, serviços educacionais digitais e de
telecomunicações são unidos em uma só proposição. As Parceiras destacam o caráter inovador do acordo que
celebraram, que oferece grande potencial de geração de valor para ambas as empresas por meio do crescimento
da base de alunos Ampli, de um lado, e a maior fidelização dos clientes TIM, de outro lado. Neste contexto, as
Parceiras acreditam que a Parceria celebrada as posiciona à frente em seus respectivos mercados de atuação,
criando um fator de diferenciação competitiva baseado em inovação, canal de captação de clientes e ofertas de
serviços.
A Ampli é uma plataforma Edtech criada pela Cogna há aproximadamente 1 ano, sendo um produto 100% digital
e desenvolvido para ser usado no celular com cursos de graduação, pós-graduação e cursos livres ligados a
profissões do futuro. A plataforma inova ao permitir o ingresso semanal de alunos e oferece cursos de menor
duração, entre 18 meses e 36 meses, com degustação gratuita de 30 dias, além de consumir a mínima memória
do aparelho celular.
2. Criação da Sociedade Ampli. No âmbito da Parceria, a AESAPAR obrigou-se a contribuir para uma nova
sociedade controlada pela AESAPAR (a “Sociedade Ampli”) com determinados ativos relacionados aos Cursos
Ampli, inclusive para fins regulatórios. Condicionado à evolução dos resultados da Parceria e ao atingimento de
determinadas metas e condições precedentes estabelecidas em contrato, a TIM poderá se tornar acionista
minoritária da Sociedade Ampli, podendo atingir participação de até 30% do capital da nova empresa. A
AESAPAR permanecerá como a controladora da Sociedade Ampli, consolidando seus resultados e com plena
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ingerência sobre suas operações. A aquisição de valores mobiliários pela TIM na Sociedade Ampli será submetida
para avaliação do CADE.
Não obstante a assinatura do contrato de Parceria, as Parceiras mantêm, por si e individualmente, a plena
independência de suas respectivas operações.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados, nos termos da regulamentação em
vigor.

Belo Horizonte, 07 de julho de 2021.
Frederico da Cunha Villa
Diretor de Relações com Investidores da Cogna Educação S.A
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