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FATO RELEVANTE
ANIMA EDUCAÇÃO CONCLUI TRANSAÇÃO COM FACULDADE JANGADA
A ANIMA HOLDING S.A. (“Anima Educação”), em atendimento ao disposto na Instrução CVM n° 358,
de 3/1/2002, conforme alterada, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral, que assinou
nesta data, INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE A MANTENÇA DE
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E OUTRAS AVENÇAS (“Contrato”) por meio do qual sua
subsidiária integral PGP Educação S.A., celebrou negócio jurídico (“Transação”) que resultará na
titularidade da mantença e dos direitos da FACULDADE JANGADA, sediada na cidade de Jaraguá do
Sul, Estado de Santa Catarina.
Sobre a FACULDADE JANGADA
Fundada em 2003, a Faculdade Jangada é uma das principais instituições de Ensino Superior de
Jaraguá do Sul, conta com aproximadamente 700 alunos matriculados, distribuídos em 8 cursos de
graduação com foco na área de saúde, incluídos neste portfólio os cursos de Odontologia e
Enfermagem, entre outros. A Instituição conta com IGC (índice Geral de Cursos do MEC) nota 3 e um
total de 570 vagas anuais autorizadas.
Em 2017, a Faculdade Jangada apresentou Receita Líquida de R$7,2 milhões e EBITDA ajustado
próximo a zero, já considerando o ajuste do aluguel pactuado na locação do campus.
Estrutura da Transação
A Anima Educação entende que a Transação representa um importante passo em seu plano de
expansão em Santa Catarina. No início de 2018 a UniSociesc iniciou suas atividades em Jaraguá do
Sul, cidade que está a menos de 50Km de Joinville, onde se encontra sua principal operação. A
complementariedade de portfólios permitirá ganhos de escala e possibilitará acelerar o processo de
expansão da marca na região.
A integração da Faculdade Jangada com a UniSociesc também possibilita a captura de sinergias,
compartilhamento de melhores práticas e novos investimentos, buscando sempre melhorar a
qualidade do ensino por meio da integração e valorização das comunidades acadêmicas e dos times
de gestão.
A Anima Educação adquirirá, nesta Transação, os direitos de mantença da Faculdade Jangada por R$
7.600.000,00 (sete milhões e seiscentos mil reais), sendo uma entrada de R$ 3.000.000,00 (três
milhões de reais), a ser paga na data do fechamento da operação, e R$ 4.600.000,00 (quatro milhões
e seiscentos mil reais), a serem pagos em 4 prestações anuais, corrigidas pela inflação (média
aritmética simples entre o IPCA e o IGPM), além de um contrato de locação com prazo de 5 anos do
imóvel que abriga o novo Campus da instituição.

A Transação seguirá todas as condições usuais para operações similares e será implementada e
finalizada na data do fechamento, prevista para 01 de agosto de 2018.
Por não atingir os critérios dos incisos do art. 256 da Lei das S.A., a transação não depende de
deliberação da assembleia-geral da Anima Educação, portanto, não se aplica o direito de retirada da
companhia mediante reembolso do valor das ações.
A Companhia manterá o mercado informado acerca da evolução das matérias tratadas no presente
fato relevante.
Por fim, ciente da responsabilidade em dar sequência ao legado de uma das mais conceituadas e
respeitadas instituições de ensino superior de Jaraguá do Sul, a Anima Educação reitera seu
compromisso em oferecer educação de mais alta qualidade em conjunto com toda comunidade da
Faculdade Jangada, acreditando ser este mais um importante passo no propósito de Transformar o
País pela Educação.
A Anima Educação está à disposição para eventuais esclarecimentos ou sugestões através do
Departamento de Relações com Investidores:
Fone: + 55 11 4302-2611 - Fax: +55 11 4302-2680
Email: ri@animaeducacao.com.br
www.animaeducacao.com.br/ri
São Paulo, 18 de julho de 2018.

Gabriel Ralston Correa Ribeiro
Diretor de Relações com Investidores

Daniel Faccini Castanho
Diretor Presidente
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MATERIAL FACT
ANIMA EDUCAÇÃO COMPLETED THE TRANSACTION WITH FACULDADE JANGADA

ANIMA HOLDING S.A. ("Anima Educação") pursuant to Instruction 358 issued by the Brazilian
Securities and Exchange Commission (“CVM”) on January 3, 2002, as amended, hereby informs its
shareholders and the market in general that it has signed on this date, a PRIVATE INSTRUMENT OF
ASSIGNMENT OF RIGHTS ON THE MAINTENANCE OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION AND OTHER
ASSISTANCE ("Agreement") through which its wholly-owned subsidiary PGP Educação SA entered
into a legal transaction ("Transaction"), resulting in the ownership of maintenance and rights of
FACULDADE JANGADA, headquartered in the city of Jaraguá do Sul, State of Santa Catarina.
About FACULDADE JANGADA
Founded in 2003, Faculdade Jangada is one of the main higher education institutions in Jaraguá do
Sul, and has approximately 700 students distributed in 8 on campus undergraduate courses, focused
on the health area. Included in this portfolio are Dentistry and Nursing courses, among others. The
institution has an IGC (índice Geral de Cursos of MEC) grade 3 and a total of 570 anual approved
seats.
In 2017, Faculdade Jangada presented Net Revenue of BRL $ 7.2 million and Adjusted EBITDA close to
zero, already considering the agreed lease for the rental of the campus.

Transaction Structure
Anima Educação believes that the Transaction represents another important step in its growth
strategy in Santa Catarina. At the beginning of 2018 UniSociesc started its activities in Jaraguá do Sul,
a city that is less than 50Km from Joinville, where its main operation is located. The complementarity
of portfolios will allow for scale gains and accelerate the process of brand expansion in the region.
The integration of Faculdade Jangada and UniSociesc also enables the capture of synergies, sharing
of best practices and new investments, always seeking to improve the quality of teaching through
the integration and appreciation of academic communities and management teams.
Anima Educação will acquire, in this Transaction, the maintenance rights of Faculdade Jangada for
BRL 7,600,000.00 (seven million and six hundred thousand reais), split between one initial
disbursement of BRL 3,000,000.00 (three million reais), which will be paid on the closing date, and
BRL 4,600,000.00 (four million and six hundred thousand reais), to be paid in 4 annual installments,
adjusted for inflation (simple arithmetic average between IPCA and IGPM), in addition to a 5 year
lease agreement of the new campus where the institution is located.
The Transaction will follow all the usual conditions for similar operations and will be implemented

and finalized on the closing date, scheduled for August 1, 2018.
Since it does not meet the criteria of Article 256 of Lei das S.A., the Transaction is not subject to any
general meeting resolution of Anima Educação´s shareholders, therefore, the right of the company's
shareholders to withdrawal upon reimbursement of the value of the shares is not applicable.
Anima Educação will keep the market informed on the developments of the subject of this material
fact.
Finally, aware of the responsibility to follow the legacy of one of the most reputable and respected
higher-level education institutions of Jaraguá do Sul, Anima Educação reiterates its commitment to
provide the highest quality education together with Faculdade Jangada’s entire community,
believing it to be another important step towards the goal of Transforming the Country through
Education.
Anima Educação is available to answer any questions or receive suggestions through Investor
Relations Department:
Phone: + 55 11 4302-2611 - Fax: +55 11 4302-2680
Email: ri@animaeducacao.com.br
www.animaeducacao.com.br/ir
São Paulo, July 18th, 2018.

Gabriel Ralston Correa Ribeiro
IRO

Daniel Faccini Castanho
CEO

