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FATO RELEVANTE
A KROTON EDUCACIONAL S.A. (B3: KROT3; OTCQX: KROTY) – “Kroton” ou
“Companhia” – nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
n.º 358/02 (“Instrução CVM 358”), conforme alterada, informa aos seus acionistas,
investidores e ao mercado em geral que, nesta data, o Conselho de Administração da
Kroton aceitou a renúncia ao cargo de Diretor sem designação específica, exercendo a
função de Vice-Presidente Presencial e Campus, do Sr. Américo Matiello Jr., que
decidiu trilhar novos desafios no exterior. O executivo comandou com sucesso as
operações de ensino superior presencial da Companhia desde 2013, contribuindo com
a geração de valor aos stakeholders. O Sr. Américo celebrará um contrato de não
concorrência com a Companhia, com validade até 31 de dezembro de 2019. A Kroton
aproveita para registrar os mais sinceros agradecimentos ao Sr. Américo por toda a
sua dedicação e contribuição, desejando-lhe votos de sucesso.
Com a saída do executivo, a Companhia coloca em prática uma nova estrutura
organizacional que estava sendo preparada no último ano, integrando as operações de
ensino presencial e educação à distância. Essa integração se fundamentou no fato de
que, cada vez mais, o ensino se torna híbrido, com determinados componentes
curriculares ofertados de forma presencial e outros de forma não presencial, conforme
legislação aplicável. Na visão da Companhia, ter uma estrutura organizacional
integrada que seja capaz de capturar de forma adequada essa tendência de
hibridização é o caminho que gera mais valor.
A Companhia informa ainda que as atribuições do Sr. Américo serão absorvidas pelo
Sr. Roberto Valério Neto, atual Vice-Presidente de Graduação EAD, Marketing e
Vendas, cujo cargo passará a ser de Diretor sem designação específica, exercendo a
função de Diretor Presidente de Ensino Superior da Companhia, mantendo seu reporte
direto ao CEO, Rodrigo Galindo.
Com essa alteração, a Diretoria Estatutária da Kroton passa a contar com 5 membros.
A Kroton deseja muito sucesso ao Sr. Roberto Valério em mais um novo desafio com a
Companhia, e permanece à disposição para mais informações através da área de
Relações com Investidores.
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