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FATO RELEVANTE
RENÚNCIA E ELEIÇÃO DE MEMBROS DA DIRETORIA
A ANIMA HOLDING S.A. (“Anima”), em atendimento ao disposto na Lei nº 6.404/76, na Instrução CVM nº 358/02,
conforme alteradas e Regulamento do Novo Mercado, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que
recebeu, nesta data:
(i) o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Mauricio Nogueira Escobar ao cargo de Diretor de Operações em virtude
de sua eleição para o Conselho de Administração, conforme Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada nesta
data;
(ii) o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Leonardo Barros Haddad ao cargo de Diretor de Relações com Investidores.
Conforme ata de reunião extraordinária do Conselho de Administração ocorrida também nesta data, foi ratificada a
eleição, bem como eleitos os seguintes membros para a Diretoria:
Daniel Faccini Castanho - Presidente
Marcelo Battistella Bueno - Vice Presidente Executivo
Ignacio Dauden Martinez - Diretor de Novos Negócios
Gabriel Ralston Correa Ribeiro - Diretor de Relações com Investidores
André Tavares Andrade - Diretor Financeiro
Marina Oehling Gelman - Diretora de Relações Institucionais
Deixamos nossos sinceros agradecimentos ao Leonardo Barros Haddad pelos 12 anos de dedicação a Ânima, desejando
sucesso em sua vida pessoal e profissional.
“Queridos amigos e fundadores da Anima, obrigado pela oportunidade de trabalhar e conviver com vocês por
todos esses anos nessa empresa maravilhosa, referência na educação brasileira pelo trabalho e empenho de
milhares de pessoas, mas que não existiria sem a iniciativa e coragem de vocês. Chegou o meu momento de
trilhar novos caminhos. Agradeço a cada educador da Anima pelo cuidado, dedicação, paciência e entusiasmo
que partilharam comigo. Aprendi muito com cada um de vocês!!! Serei um eterno torcedor da Anima. Foi uma
honra e um privilégio participar dessa história.
Contem comigo sempre e muito obrigado!!!
Leonardo Haddad”
Informamos que a Diretora Marina Gelman passa também a integrar a equipe de relações com investidores e desejamos
a ela muito sucesso.
A Anima está à disposição para eventuais esclarecimentos ou sugestões através do Departamento de Relações com
Investidores:
Fone: + 55 11 4302-2611
www.animaeducacao.com.br/ri
São Paulo, 25 de abril de 2018.
Gabriel Ralston Correa Ribeiro
Diretor de Relações com
Investidores

e-mail: ri@animaeducacao.com.br

Daniel Faccini Castanho
Diretor Presidente
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MATERIAL FACT
Resignation and Appoitment of Board of Officers Members
ANIMA HOLDING S.A. (“Anima”) in compliance with the provisions of Law 6404/76, CVM Instruction 358/02, as
amended and Novo Mercado Regulation, hereby informs its shareholders and the market in general that today it
received:
(i) the resignation request presented by Mr. Mauricio Nogueira Escobar to the Chief Operating Officer (COO) position
due to his election to the Board of Directors, according to the Ordinary and Extraordinary General Meeting held on this
date;
(ii) the resignation request presented by Mr. Leonardo Barros Haddad to the Investor Relations Officer position.
According to the minutes of an extraordinary meeting of the Board of Directors held on this date, the following members
had their term of office rectified or were elected to the Board of Executive Officers:
Daniel Faccini Castanho - CEO
Marcelo Battistella Bueno - Executive Vice President
Ignacio Dauden Martinez - New Business Officer
Gabriel Ralston Correa Ribeiro - Investor Relations Officer
André Tavares Andrade - Chief Financial Officer
Marina Oehling Gelman - Institutional Relations Officer
We leave our sincere thanks to Leonardo Barros Haddad for his 12 years of dedication to Ânima, wishing success in
his personal and professional life.
"Dear friends and founders of Anima, thank you for the opportunity to work with you for all these years in this wonderful
company, a reference in Brazilian education for the work and commitment of thousands of people, but that would not
exist without your initiative and courage. My time has come to tread new paths. I thank each educator of Anima for the
care, dedication, patience and enthusiasm shared with me. I learned a lot from each one of you !!! I will be an eternal
supporter of Anima. It was an honor and a privilege to be part of this story.
Count on me always and thank you so much!!!
Leonardo Haddad"
We would like to inform you that Marina Gelman is also becoming part of the investor relations team and we wish her
great success.
Anima is available for any clarification or suggestion through the Investor Relations Department:
Phone: + 55 11 4302-2611
www.animaeducacao.com.br/ir

e-mail: ri@animaeducacao.com.br

São Paulo, April 25th, 2018
Gabriel Ralston Correa Ribeiro
Investor Relations Officer

Daniel Faccini Castanho
Chief Executive Officer

