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FATO RELEVANTE
Alienação de participação relevante
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 recebeu, nesta data, da O3 Gestão de Recursos Ltda., sociedade com sede na Cidade e Estado de São
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 22º andar, sala 6, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
09.428.261/0001-81 (“Gestora”), na qualidade de gestora do Península Fundo de Investimento em Participações
Multiestrategia, fundo de investimento em participações, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 16.994.226/0001-95
(“FIP”), um comunicado da alienação, nesta data, pelo FIP no mercado de bolsa da B3, de 2.300.000 (dois milhões
e trezentas mil) ações ordinárias de emissão da Anima, representativas de 2,93% das ações ordinárias e do capital
social da Companhia.
Como resultado da alienação, o FIP, que detinha 6.517.900 (seis milhões, quinhentos e dezessete mil e
novecentas) ações ordinárias, representativas de 8,30% das ações ordinárias e do capital social da Companhia,
passará a deter 4.217.900 (quatro milhões, duzentos e dezessete mil e novecentas) ações ordinárias,
representativas de 5,37% das ações ordinárias e do capital social da Companhia.
A alienação notificada não modifica os direitos e deveres da Península previstos no acordo de acionistas firmado
em 23/09/2014, que permanece em vigor.
Encontra-se anexa, a carta enviada pela Gestora.

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 fevereiro de 2019.

Marina Oehling Gelman
Diretora de Relações com
Investidores

Marcelo Battistella Bueno
Diretor Presidente
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MATERIAL FACT
Sale of relevant interest
ANIMA HOLDING S.A. (“Anima”), in compliance with the provisions of Law 6404/76, CVM Instruction 358/02, as
amended in the Novo Mercado Regulation, hereby informs its shareholders and the market in general that it
received, on this date, from O3 Gestão de Recursos Ltda., a company headquartered in the City and State of São
Paulo, at Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2,277, 22nd floor, room 6, registered with CNPJ/MF under No.
09.428.261/0001-81 ("Manager"), acting as manager of the Península Fundo de Investimento em Participações
Multistrategia, fundo de investimento em participações, enrolled with CNPJ/MF under No. 16.994.226/0001-95
("FIP"), announced the sale, on this date, by FIP in the stock market of B3, of 2,300,000 (two million and three
hundred thousand) common shares issued by Anima, representing 2.93% of the common shares and of the
Company's capital stock. As a result of the sale, FIP, which held 6,517,900 (six million, five hundred and seventeen
thousand and nine hundred) common shares, representing 8.30% of the Company's common shares and capital
stock, will now hold 4,217,900 (four million, two hundred and seventeen thousand and nine hundred) common
shares, representing 5.37% of the common shares and the capital stock of the Company.
The notified disposal does not modify the rights and duties of Peninsula provided for in the shareholders'
agreement executed on 09/23/2014, which remains in effect.
Please find attached the Manager´s letter.

Ânima Educação remains available for any clarification or suggestions through the Investor Relations Department:
Phone: + 55 11 4302-2611
www.animaeducacao.com.br/ir e-mail: ri@animaeducacao.com.br
São Paulo, February 14, 2019.

Marina Oehling Gelman
IRO

Marcelo Battistella Bueno
CEO

Nos termos do art. 12 da Instrução CVM nº 358/02, O3 Gestão de Recursos Ltda.,
sociedade com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº
2.277, 22º andar, sala 6, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.428.261/0001-81 (“Gestora”), na
qualidade de gestora do Península Fundo de Investimento em Participações
Multiestrategia, fundo de investimento em participações, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
16.994.226/0001-95 (“FIP”), vem comunicar a alienação, nesta data, pelo FIP no mercado
de bolsa da B3, de 2.300.000 ações ordinárias de emissão da ANIMA Holding SA
(“Companhia”), representativas de 2,93% das ações ordinárias e do capital social da
Companhia. Como resultado da alienação, o FIP, que detinha 6.517.900 ações ordinárias,
representativas de 8,30% das ações ordinárias e do capital social da Companhia, passará a
deter 4.217.900 ações ordinárias, representativas de 5,37% das ações ordinárias e do capital
social da Companhia.
Diante do exposto, solicitamos a V.Sa., na qualidade de Diretor de Relações com Investidores
da Companhia, que tome as providências para a transmissão das informações aqui contidas
à CVM e à B3, conforme aplicável, nos termos do artigo 12 da referida Instrução CVM nº
358/02.
Permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento que necessitarem.
Atenciosamente,
O3 Gestão de Recursos Ltda.

