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FATO RELEVANTE
TRANSAÇÃO COM O UNICURITIBA APROVADA PELO CADE
A ÂNIMA HOLDING S.A. (“Ânima 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, em continuidade ao Fato Relevante publicado em 12 de dezembro de 2019, que a
aquisição da sociedade mantenedora do Centro Universitário – UNICURITIBA foi aprovada
sem restrições pelo Superintendente Geral do CADE (Conselho Administrativo de Defesa
Econômica), tendo referida decisão transitado em julgado e, portanto, se tornado definitiva.
Conforme CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS E OUTRAS AVENÇAS, superadas as
condições suspensivas, entre as quais a aprovação pelo CADE, implementa-se o fechamento
da transação nesta data de 10 de fevereiro de 2020, com a integração das atividades do
UNICURITIBA ao grupo Ânima Educação, sendo que, por acordo entre as partes, os
resultados serão da Ânima Educação desde o dia 1º de fevereiro de 2020.
A Ânima Educação se sente honrada com a responsabilidade de fazer parte da trajetória de
solidez e credibilidade desta respeitada Instituição e entusiasmada com as perspectivas de
mútuo aprendizado junto a toda comunidade do UNICURITIBA, reforçando seu
compromisso de oferecer educação de alta qualidade em mais um importante passo em sua
missão de Transformar o País pela Educação!
Finalmente, a respeito de suposta aquisição, pela Ânima Educação, publicada nesta data
pelo Brazil Journal (https://braziljournal.com/anima-e-favorita-para-levar-a-ilumno), cumpre
informar que, de maneira consistente com seu posicionamento amplamente divulgado, a
Ânima Educação está analisando, de forma constante, diversas oportunidades do mercado,
incluindo investimento e/ou aquisição de ativos de renomadas instituições de ensino. Neste
sentido a Ânima Educação esclarece que não existe, na presente data, qualquer transação
concluída, seja com o referido grupo, seja com qualquer outro alvo potencial. A Ânima
Educação reitera seu compromisso de manter seus acionistas e o mercado informados caso
sobrevenha qualquer ato ou fato cuja divulgação seja necessária nos termos da lei, da
regulamentação da CVM e de sua Política de Divulgação.

A Ânima Educação está à disposição para eventuais esclarecimentos ou sugestões através
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