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FATO RELEVANTE
ALTERAÇÃO NA DIRETORIA E NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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 no Regulamento do Novo Mercado, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, no intuito de aprimorar sua
governança corporativa, promoveu as seguintes alterações em sua administração:
1) O Sr. Marcelo Battistella Bueno, sócio-fundador e até então Vice-Presidente Executivo da Companhia foi eleito, nesta data, como
Presidente da Anima, em substituição ao atual Presidente Daniel Faccini Castanho e, em razão disso, se desligará em breve do Conselho
de Administração;
2) O Sr. Daniel Faccini Castanho, também sócio-fundador da Anima, desligou-se da Diretoria para assumir a Presidência do Conselho de
Administração, em substituição ao Sr. Daniel Goldberg, que , por sua vez, desligou-se da Presidência e foi eleito Vice-Presidente do
Conselho de Administração;
3) O Sr. Mauricio Nogueira Escobar, também sócio-fundador da Companhia passará a dedicar-se exclusivamente ao Conselho de
Administração, cargo para a qual foi eleito em abril deste ano;
4) A Conselheira Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D’avilla desligou-se, por questões particulares, do Conselho de Administração;

As eleições do novo Presidente da Companhia e dos novos Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração ocorreram, nesta
data, em reunião extraordinária do Conselho de Administração.
Será convocada, oportunamente, Assembleia Geral Extraordinária para eleição de novos membros do Conselho de Administração,
visando preencher os cargos dos Conselheiros que tenham manifestado sua renúncia, conforme exposto acima.
Com referidas alterações, a Companhia acredita estar dando mais um importante passo no processo de aperfeiçoamento de sua gestão,
com a adoção de boas práticas de governança corporativa, que visam alcançar maior eficiência e transparência dos órgãos da
administração.
Aproveitamos a oportunidade para agradecer a atuação e a ampla contribuição dos Diretores e Conselheiros que se desligaram,
desejando, por outro lado, pleno êxito aos Diretores e Conselheiros que assumiram novas funções.
Registramos agradecimento especial ao i. Conselheiro Daniel Goldberg pelo excelente trabalho desempenhado e pela liderança exercida.

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

e-mail: ri@animaeducacao.com.br

São Paulo, 14 de agosto de 2018.

Gabriel Ralston Correa Ribeiro
Diretor de Relações com
Investidores

Marcelo Battistella Bueno
Diretor Presidente
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MATERIAL FACT
Changes in the Board of Officers and Board of Directors
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, in order to improve its corporate governance,
has decide on the following changes in its management:
1) Mr. Marcelo Battistella Bueno, a founding partner and former Executive Vice-President of the Company, was elected, on this date, as
CEO of Anima, replacing current CEO Daniel Faccini Castanho and, as a result, will soon resign his position at the Board of Directors;
2) Mr. Daniel Faccini Castanho, also founding member of Anima, left the Board of Officers to take over the position of Chairman of the
Board of Directors, replacing Mr. Daniel Goldberg, who, in turn, resigned from its Chairman position and was elected Vice-Chairman of
the Board of Directors;
3) Mr. Mauricio Nogueira Escobar, also a founding partner of the Company, will dedicate himself exclusively to the Board of Directors,
a position for which he was elected in April of this year;
4) Board member Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'avilla resigned, for particular reasons, from the Board of Directors;
The elections of the new CEO of the Company and the new Chairman and Vice-Chairman of the Board of Directors took place on this
date at an extraordinary meeting of the Board of Directors.
An Extraordinary Shareholders Meeting will be convened in due time to elect new members for the Board of Directors, in order to fill the
positions of the members who have expressed their resignation, as explained above.
With these changes, the Company believes to be taking another important step in the process of improving its management, with the
adoption of good corporate governance practices, aiming to achieve greater efficiency and transparency of the management bodies.
We would like to take this opportunity to thank the Officers and Board members who have resigned, and wish, on the other hand, for the
success of the Officers and Board members who have assumed new responsibilities.
We register special thanks to the Board member Daniel Goldberg for his excellent work and leadership.
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, August 14th, 2018

Gabriel Ralston Correa Ribeiro
IRO

Marcelo Battistella Bueno
CEO

